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GİRİŞ
F. Emir Şefkatli
884 yılında düzenlenen Berlin Konferansı’ndan beri oldukça problemli bir
saha olarak Afrika kıtasında varlığını
koruyan Batı Sahra bölgesi, Sahra Çölü’nün
en batısında bulunmaktadır. Atlantik Okyanusu’na kıyısı bulunan bölgeyi kuzeyde Fas,
doğu ve güneydoğu sınırlarında ise Cezayir ve
Moritanya çevrelemektedir. Etnik bakımdan
çoğunluğu Sahravi olarak bilinen yerli Berberi
Amaziğ halkın oluşturduğu Batı Sahra bölgesinde sosyo-kültürel bakımdan Arap ve Müslüman kimlikleri ön plana çıkmaktadır. Ekonomik olarak, yerli halkın büyük çoğunluğu balıkçılıkla geçimini sağlarken, ülkede bulunan
geniş fosfat yatakları uluslararası yatırımcıların
bölgeye olan ilgisini artırmaktadır. Bölgenin

1

1

bir kriz sahasına dönüşmesinin temelinde ise
Batı Sahra’da yaşayan yerli halkın bağımsızlık
talebi yatmaktadır.
Berlin Konferansı sonrasında İspanya, bölge üzerindeki hâkimiyetini hukuki bir yapıya
dönüştürmüş, Afrika’daki sömürgecilik pastasından kendi payını almıştır. Ancak 1963 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “kendi
kendini idare edemeyen topraklar” olarak ilan
edilmesi, Batı Sahra bölgesine olan ilgiyi artırmış, konuyu uluslararası arenaya taşımıştır.1
Olayı takip eden süreçte BM, 1965 ve 1966 yıllarında İspanya’ya peş peşe iki kez “ulusların
kendi kaderini tayin etme” (self-determination) ilkesine bağlı kalması yönünde uyarılar-

US Directorate of Intelligence, Western Sahara: Scenarios for a Diplomatic Solution, April 1987.
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da bulunmuştur.2 Bu tarihe kadar geçen süredeyse ülke içindeki bağımsızlık hareketleri
kendi içerisinde gelişerek belli bir olgunluğa
ulaşmıştır. Özellikle 1972 yılında ülkenin doğusundaki Bukra (Bou Craa) şehrinde bulunan
zengin fosfat yatakları bölgede hak iddia eden
Fas, Moritanya ve İspanya’nın iştahını kabartmış olsa da sonradan Polisario Cephesi olarak
ortaya çıkacak tam bağımsızlıkçı grubun alevlenmesine yol açmıştır. 1973 yılında kurulan
Polisario, Sahravilerin bağımsızlık yolunda önce İspanya’ya ve sonrasında Fas’a karşı direnişin sembolü olarak algılanmaktadır.
Batı Sahra topraklarındaki anlaşmazlıkların
Uluslararası Adalet Divanına taşınması sonrasında Fas Kralı II. Muhammed, 1975 yılının
Kasım ayında “Yeşil Yürüyüş”ü başlatmış ve
350.000 Faslının, Batı Sahra topraklarına girmesinin önünü açmıştır.3 Uluslararası kamuoyunun yerli Sahravilerin lehine oluşmaya başladığı dönemde gelen bu hamle sonrasında
İspanya üzerindeki baskılar artmış ve gerçekleşen yürüyüşten 1 hafta sonra Fas, Moritanya ve İspanya arasında Madrid Anlaşması imzalanmıştır. Yapılan anlaşmayla İspanya, Batı
Sahra üzerindeki haklarından feragat etmiştir.
Bu karar, bölgeyi ciddi bir kaosa sürüklemiştir.
Bu gelişmenin ardından bölgenin üçte ikisini
hâkimiyeti altına alan Fas, istediği amaca büyük oranda ulaşmıştır. 1976 tarihine kadar bölgede kâğıt üstünde varlığını koruyan İspanya,
liderleri Franco’nun da ölümüyle bölgeden fiilî
olarak tamamen çekilmiştir. Bu gelişmeler yaşanırken aynı yıl içerisinde Polisario Cephesi,
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADR)
devletini ilan etmiştir.4 Polisario’nun bu adımı kısmen de olsa stratejik çıkarları peşinde
olan Moritanya’yı, sınırında yaşanan çatışma-
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ların verdiği güvenlik kaygıları ve uluslararası
kuruluşların yarattığı baskılar sebebiyle 1979
yılının Ağustos ayında krizin dışına itmiş, bölgede çift kutuplu bir meşruiyet savaşını ortaya
çıkarmıştır. Moritanya’nın Polisario ile yaptığı
barış anlaşmasından kısa bir süre sonra daha
önceden Moritanya’ya ait olan toprakları ele
geçiren Fas, 2700 kilometre uzunluğundaki “Fas Duvarı”nı inşa etmiştir.5 Diğer taraftan,
kurulduğu günden itibaren bölgede self-determinasyon ilkesi bağlamında referandumu destekleyen Polisario, bu amaçla silahlı
mücadeleye başladığını duyurmuştur. Sıcak
çatışmaların yaşandığı ve kayıpların verildiği uzun bir dönemin ardından 29 Nisan 1991
yılında bölgede referandum uygulanması ve
bu referandumda oy kullanacak kişilerin belirlenmesi adına, 690 sayılı BM kararıyla Batı
Sahra’daki Referandum İçin Birleşmiş Milletler
Misyonu (MINURSO) kurulmuştur.
İlerleyen süreçte BM Batı Sahra Özel Temsilcisi James Baker, taraflarla sürdürdüğü görüşmelerin sonucunda önce 2001 ve sonrasında
2003 yılında I ve II. Baker Planları’nı ileri sürmüştür. 2001 yılında öne sürülen ve Polisario
Cephesi tarafından reddedilen plan, referandum yerine Sahravi topluluğun Fas yönetimi
altında sınırlı özerkliğini esas alırken, 2003 yılındaki II. Baker Planı bağımsızlık, özerklik ve
Fas’a tam entegrasyon olmak üzere üç farklı
seçeneği kapsayan bir referandum oylamasını
önermiştir. Baker öncülüğündeki yoğun diplomasi trafiğine rağmen Fas, II. Baker Planı’nı da
reddederek krizi yeniden bir açmaza sürüklemiştir. Görüşmeler esnasında her iki tarafın
da temel anlaşmazlık içinde olduğu konuların
başında yapılacak referandumda oy kullanılacak kişilerin mahiyeti gelmektedir. 1991 yılında

2
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Anna Jacobs, How the Western Sahara Became the Key to North Africa, Foreign Policy, 18 December 2020.
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US Directorate of Intelligence, Western Sahara: Scenarios for a Diplomatic Solution, April 1987

5

Yunus Emre Akbulut, “Geçmişten Günümüze Batı Sahra Sorunu”, 25 Mayıs 2019.
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ilan edilen ateşkesin ardından Polisario, “Yeşil
Yürüyüş” ile bölgeye giriş yapan Faslıların referandumda oy kullanmasını uygun bulmadığını belirtmiştir. Fas ise Cezayir sınırları içindeki Tindouf mülteci kampındaki Sahravilerin oy
kullanmasının engellenmesini talep etmektedir. Bu keskin fikir ayrılıkları sonucunda Batı
Sahra Özel Temsilcisi James Baker 2004 yılında görevinden istifa etmiştir.
Bu olumsuz atmosferde Fas tarafından 2007
senesinde BM’ye sunulan “sınırlı özerklik” planı bölge üzerindeki tartışmaların yeniden gün
yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Plana göre Sahraviler içte özerk bir yapı altında kendi
kendilerini idare ederken savunma ve dış politika alanında Fas’a bağlı kalmaktadır. Özerklik
planı, Polisario Cephesi’nin sert eleştirilerinin
hedefi olmuş ve kabul edilmemiştir. İlerleyen
yıllar içinde kriz belirsizliğini korumaya devam
ederken Polisario ve Fas Ordusu arasındaki
gerilim ivme kazanmıştır. Nitekim, 2016 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaşanan gerilime dâhil olarak sınır noktası
olarak görülen Kerkerat’ı tampon bölge ilan
ettiğini açıklamıştır. Bu tarihten itibaren görece azalan gerginlik ortamı 10 Aralık 2020’de
önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın Fas’ın
Batı Sahra’daki egemenliğini tanımasıyla tekrar alevlenmiş ve bölgedeki şiddet ortamını
yeniden alevlendirmiştir.6 Gelinen noktada,
MINURSO’nun kuruluşu ve gelişimi krizin
önemini algılamak adına yol göstericidir. Öy-

le ki BM’ye bağlı hareket eden kuruluş, görev
süresini çok defa uzatmış ancak taraflarca
üzerinde mutabık kalınan bir çözüm üretememiştir. Krize dâhil olduğu 1991 yılından beri MINURSO toplamda 12 defa görev süresini
uzatmıştır.7
Bu tarihsel altyapı ve kronoloji ışığında daha önce bahsedildiği gibi krizin uluslararası
boyutu da oldukça önem arz etmektedir. Bu
kapsamda, geçmişten günümüze pek çok
aktör Batı Sahra bölgesine direkt ya da dolaylı olarak müdahil olmuştur. Farklı strateji ve
yaklaşımlara sahip bu ülkeler içerisinde tabii
ki İspanya, Fas, Moritanya ve Cezayir diğer aktörlere nazaran ön plana çıkmaktadır. Ancak
gerek Fransa, Almanya ve İngiltere’nin başını
çektiği Avrupalı devletler gerekse Rusya ve
Çin gibi coğrafi bakımdan Batı Sahra’ya uzak
devletler ekonomik, siyasi veya jeopolitik açıdan bölge üzerinde belli hedefleri olan aktörlerdir. Bununla beraber, hiç kuşkusuz BM’nin
krize yönelik tavrı ve yaklaşımı da Batı Sahra
sorununu etkileyen değişkenler arasında gösterilmektedir.
Bu çalışmanın amacı yukarıda belirtilen ülke
ve kuruluşların Batı Sahra krizi olarak adlandırılan meseleye yaklaşımlarını analiz etmek ve
bu bağlamda literatüre katkıda bulunmaktır.
Çalışmada her biri farklı ajandaya sahip bölgesel ve uluslararası aktörlerin hangi argümanlara sahip oldukları ve krize ne şekilde yaklaştıkları ayrı ayrı değerlendirilecektir.
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Anna Jacobs, How the Western Sahara Became the Key to North Africa, Foreign Policy, 18 December 2020.
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Western Sahara Report, Security Council Report, 3 November 2020.

6

Anna Jacobs, How the Western Sahara Became the Key to North Africa, Foreign Policy, 18 December 2020.

13

Western Sahara Report, Security Council Report, 3 November 2020.

www.orsam.org.tr

5

Enver Arpa

BATI SAHRA
SORUNUNDA FAS
KRALLIĞI’NIN
TUTUMU
Musab Yılmaz
Batı Sahra sorununun taraflarından biri olan
Fas, bağımsızlık öncesinde ve sonrasında İspanyol sömürgesi altındaki bölgenin tarihsel
olarak kendisine ait olduğunu iddia etmiş ve
dekolonizasyon sürecinde İspanyolların bölgeden çekilmesi hâlinde bölgeyi topraklarına
katmayı hedeflemiştir. Bağımsızlığın mimarı
Sultan V. Muhammed döneminde başlayan,
İstiklal Partisi ile politikleşen ve Kral II. Hasan
döneminde devlet politikası doğrultusunda
müdahil olunan Batı Sahra, Fas Krallığı için
ulusal güvenlik meselesi olarak kabul edilmektedir. Fas’ın Batı Sahra sorunundaki pozisyonunu anlayabilmek için bağımsızlık sonrası
bölgede kurmayı amaçladığı “Büyük Fas” kavramını, İspanyolların bölgeden çekilme sürecindeki rolünü, Polisario ile arasında başlayan
mücadeledeki tavrını ve Batı Sahra politikasını
şekillendiren askerî ve diplomatik hamlelerini
incelemek gerekmektedir.
1912 yılında Fransa ve İspanya tarafından himaye adı altında sömürgeleştirilen Fas, 1956’da
Sultan V. Muhammed ve İstiklal Partisi’nin mü8

Fas'ın Kontrolündeki Batı Sahra topraklarından bir kesit.

cadeleleri sonrasında bağımsızlığını kazanmıştır. 1912-1956 yıllarındaki himaye döneminde İspanya kuzeydeki Tanca, Septe ve Melilla
şehirlerini, orta batısındaki sahil şehri Ifni’yi ve
Batı Sahra’yı işgal ederken Fas topraklarının
diğer kesimleri Fransız işgali altındaydı. Sultan V. Muhammed, Fransa’ya karşı başlattığı
mücadele sonucunda sürgünde olduğu Madagaskar’dan dönerek 2 Mart 1956’da Fransa
ile bağımsızlık anlaşması imzalamıştır. İspanya
da Fas’ın bağımsızlığını tanıyarak Ifni, Septe,
Melilla ve Batı Sahra dışındaki topraklardan
çekildiğini duyurmuştur.8
Bağımsızlık mücadelesi sırasında Kral V. Muhammed ve bağımsızlık taraftarları, “Büyük
Fas” doktrinini ortaya atmışlardır. “Büyük Fas”
doktrini İspanyol işgalindeki Ifni, Sebta, Melile
şehirlerinin ve Batı Sahra bölgesinin, Cezayir’in
Beşar ve Tindouf eyaletlerinin ve Moritanya’nın tamamının tarihsel olarak Fas toprakları
olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu bölgelerdeki sınırlar, İspanya ve Fransa sömürgeciliği döneminde farklı çizilerek günümüzdeki

İsmail Ceran, Fas Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2012, s. 934-936.
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Fas, Cezayir, Batı Sahra ve Moritanya sınırları
ortaya konulmuştur. Ancak Fas, sömürgecilik
döneminin idari sınırları yerine tarihsel ve kültürel bağlarının olduğu bu topraklarda hak iddia ederek bağımsızlık sonrasında toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştır.9
Fas, 1957 yılında Ifni şehrini İspanyollardan
savaşarak geri almış ve ardından bir anlaşma
imzalamıştır. Ifni’yi teslim etmesine rağmen İspanya, Batı Sahra, Septe ve Melilla şehirlerini
teslim etmeyi kabul etmemiştir. Günümüzde
hâlâ Fas’ın kuzeyindeki Septe ve Melilla şehirleri İspanyol idaresi altındadır. Sınırlar konusundaki belirsizlik Fas-Cezayir arasında 1963
yılında silahlı çatışmaya dönüşmüş ve “Kum
Savaşı” olarak bilinen Afrika Birliği Örgütünün
arabuluculuğu sonucu sona eren bir sınır çatışması yaşanmıştır. 1972 yılında Fas, Cezayir
eyaletlerindeki toprak iddiasından vazgeçtiğini ilan etmiş ve bugünkü Fas-Cezayir sınırı
oluşmuştur. Benzer bir sınır krizi Moritanya’yla
da yaşanmış ve müzakereler sonucu çözüme
kavuşturulmuştur.10
Kral II. Hasan’ın “Kum Savaşı” ve “Büyük Fas”
doktrinine rağmen 1972 yılında Cezayir’deki
toprak talebinden vazgeçme kararı, aslında
o dönem İspanyolların Batı Sahra’dan çekilme sinyallerini vermesi sebebiyle Batı Sahra
konusunda Cezayir’in desteğini almaya yönelikti. Fakat Kral II. Hasan’ın bu politikası ters
tepti ve İspanyolların bölgeden çekilme kararı
sonrasında Fas, Cezayir’den umduğu desteği
bulamadı.11 1972 yılında bölgede zengin fosfat
rezervlerinin ortaya çıkması İspanya ve bölge
ülkelerinin ilgisini çekti. İspanya, bölgeden
kendi çıkarları çerçevesinde bir çözümle çık-

mayı amaçlarken, Fas bölgenin kendi topraklarına ait olduğunu savunuyordu. 1973 yılında
kurulan Polisario Cephesi’nin İspanyollara
karşı saldırılarını arttırması İspanyol hükûmetinin özerklik teklifine rağmen yoğun bir şekilde
devam etmiştir. Bu süreçte Cezayir, İspanyol
sömürgeciliğinin sona erdirilmesi ve bölgenin
Moritanya ve Fas arasında paylaştırılmasını
teklif ederek sürece dâhil olmaya çalıştı. Fas
da Batı Sahra meselesini Uluslararası Adalet
Divanına taşıyarak bölgedeki hak iddiasını
uluslararası zeminde meşruiyete kavuşturmak istedi. 1975 yılında İspanya, Fas, Polisario,
Moritanya ve Cezayir’in taraf olduğu Batı Sahra meselesi karmaşık bir hâl aldı. Bu karmaşa
sürecinde Polisario Cephesi self-determinasyon ilkesi çerçevesinde bağımsızlık talebinde
ısrarcı olduğunu duyurdu. Cezayir de Polisario Cephesi’ni siyasi ve askerî olarak destekleyerek daha önceki krizin ana aktörlerinden
biri oldu. Fas ve Moritanya ise bölgede yeni
bir devlet kurulması yerine var olan toprağın
paylaştırılması taraftarıydı. BM ve Uluslararası Adalet Divanının o dönemde yayımladığı
rapor ve analizlerde Fas ve Moritanya’nın bölgede hakkı bulunmadığı yorumları, Fas Kralı II.
Hasan’ın çağrısıyla tarihe “Yeşil Yürüyüş” olarak geçen, yaklaşık 350 bin Faslının ellerinde
Kur’an ve bayraklarla Batı Sahra bölgesine yürüdüğü sivil bir harekete neden oldu.12
Fas Kralı II. Hasan’ın bu hamlesinden sonra
İspanya, Madrid Anlaşması’yla bölgeyi Fas ve
Moritanya arasında paylaştırdığını duyurdu.
Cezayir’in desteğini alan Polisario Cephesi
anlaşmayı reddettiğini ve bağımsızlık için mücadele edeceğini ilan etti. Çatışmaların yeniden başladığı bölgede Polisario Cephesi, Fas

9

Hasan Aydın, “I. İdris’ten VI. Muhammed’e Fas Diplomasisi”, Mağrib Diplomasisi, ed. Mürsel Bayram, İstanbul: Doğu
Kütüphanesi, 2021, s. 316-322
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A.g.e. s. 942-943.

11

A.g.e. s. 944.

12

Yahia H. Zoubir, and Karima Benabdallah-Gambier, “Morocco, Western Sahara and the future of the Maghrib.” The Journal
of North African Studies, 9.1, 2004, ss. 49-77.
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ve Moritanya güvenlik güçlerine
yönelik saldırılar düzenledi. Her
iki taraf için de ağır kayıpların yaşandığı ve birçok insanın Cezayir
topraklarında mülteci konumuna
düştüğü bu çatışmalar neticesinde, Moritanya ve Polisario 1979’da
ateşkes anlaşması imzaladılar.
Bu sırada Fas, Moritanya’nın çekildiği toprakları da ele geçirerek
Batı Sahra’nın büyük çoğunluğunu kontrol altına aldı. Polisario
ve Fas arasında 1991 yılına kadar
bazen yoğun bazense seyrek bir
şekilde devam eden çatışmalar,
BM tarafından MINURSO13 diye
adlandırılan bir görev gücü kurulması aracılığıyla krizin müzakere
edileceği ve referandumun yapılacağı yeni bir süreç başlatılmış
oldu.14
Batı Sahra krizi, BM’nin aktif bir
şekilde müdahil olmasıyla birlikte 1991 yılından itibaren silahlı
mücadele yerine diplomatik mücadelenin devam ettiği donmuş
bir çatışmaya dönüşmüştür. Fas,
o döneme kadar Polisario militanlarıyla silahlı mücadelesini
ABD ve Avrupa ülkeleriyle kurduğu yakın ilişkiler ve satın aldığı
silahlar sayesinde devam ettirirken 90’lı yıllardan itibarense diplomasiye ağırlık vermek suretiyle

küresel ve bölgesel aktörlerle
var olan veya yeni kurmaya çalıştığı ilişkilerde her zaman Batı
Sahra’daki varlığının tanınması
amacını ön planda tutarak sürdürmüştür. Yakın ilişkilere sahip
olduğu birçok ülkeyi Batı Sahra
bölgesinde konsolosluk açmaya
teşvik eden Rabat yönetimi, diğer yandan Polisario Cephesi’ne
bağlı Sahra Arap Demokratik
Cumhuriyeti’nin (SADC) tanınmamasına yönelik faaliyetlerde
bulunmaktadır. Şu anda Fas’ın
kontrolündeki Batı Sahra bölgesinde konsolosluk açan ülke sayısı 3 Nisan 2021’de Senegal’in de
liman kenti Dahla’da konsolosluk
açmasıyla 22’ye ulaşmıştır.15 SADC adı altında bağımsızlığını ilan
eden Polisario Cephesi ile 1976
yılından beri 84 ülke diplomatik
ilişki kurmasına rağmen, 48 ülke
Fas’ın diplomatik faaliyetleri neticesinde ilişkilerini kesmiştir.16 Ayrıca 1984 yılında SADC’ın Cezayir
ve Güney Afrika’nın desteğiyle
Afrika Birliğine dâhil edilmesi sebebiyle Afrika Birliğinden ayrılan
Fas, 2017’de yeniden teşkilata
dâhil edilmiştir.17 Bütün bunlar
Fas’ın 1991 yılındaki ateşkesten
sonra bölgedeki konumunu diplomatik olarak güçlendirmek ve

13

Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental
(Batı Sahra’daki Birleşmiş Milletler Referandum Misyonu)

14

Caner Cantürk ve Betül Şengül, “Kuzey Afrika’da bir Bağımsızlık Mücadelesi Analizi:
Polisario Cephesi ve Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADC)” Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 4, 2019, ss. 1321-1353.

15

Reuters, “Senegal to open consulate in Morocco-controlled Western Sahara”, 3 April
2021.

16

Mürsel Bayram, “Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin Diplomatik Ontolojisi” Liberal
Düşünce Dergisi, Cilt 25, Sayı 97, 2020, ss. 167-185.

17
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devletler nezdinde tanınırlığını sağlayarak Batı
Sahra’daki mevcudiyetine uluslararası meşruiyet kazandırmak içindir. Bununla birlikte Fas,
Polisario Cephesi’nin ayrılıkçı marjinal bir örgüt
olduğunun propagandasını yaparak meşruiyetinin sorgulanmasını amaçlamaktadır. Buna
örnek olarak Polisario’nun liderlerinden Ebu
Velid es-Sahravi’nin 2015’te DEAŞ’a bağlılığını bildirerek Sahra’da faaliyet göstermesi18 ve
Hizbullah üzerinden İran’ın Polisario’ya destek
verdiği iddiaları, Polisario’yu terörist bir örgüt
olarak Fas tarafından uluslararası kamuoyunda meşruiyetinin sorgulandığı bir konuma getirmiştir.19 Böylece Fas, rakibini marjinalleştirmek ve meşruiyetini tartışmaya açmak suretiyle saf dışı bırakmayı amaçlamaktadır.
Fas’ın Batı Sahra’daki konumunu güçlendiren
en önemli olaylardan birisi ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 Aralık 2020’de İsrail ile normalleşme karşılığında Fas’ın Batı Sahra’daki
varlığını tanıması olmuştur. Trump’ın kararı
neticesinde ilk defa küresel bir aktör net bir
şekilde Batı Sahra krizinde taraf tutarak Fas’ın
tezlerini desteklemiştir. ABD ayrıca liman kenti
Dahla’da konsolosluk açarak Fas’ın Batı Sahra
özerklik planını sonuna kadar destekleyeceğini ilan etmiştir.20 Fas, BM arabuluculuğunda
yapılan müzakerelerde 2007 yılında sunduğu
“Fas kontrolünde Batı Sahra özerklik planı”
hem Polisario’nun bağımsızlık isteklerini engelleme hem de uluslararası kamuoyunda
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çözüm sunan taraf olma amacı taşımaktadır.
Trump’ın Batı Sahra kararı sonrasında özerklik
planının tek gerçekçi çözüm olduğunu savunan Fas’a; ABD, Fransa, BAE, Mısır ve Suudi
Arabistan başta olmak üzere yaklaşık 40 ülke
destek vermektedir.21
Sonuç olarak, tarihsel ve kültürel olarak Batı
Sahra bölgesini kendi sınırları içerisinde gören
Fas, dekolonizasyon sürecinden beri bölgeyi
kontrolü altında tutmak için askerî ve diplomatik yöntemlerle mücadele etmektedir. Soğuk Savaş döneminde Batı ile kurduğu yakın
ilişkiler vasıtasıyla askerî olarak mücadele
ettiği Polisario Cephesi’ne karşı 1991 yılından
itibaren diplomatik hamlelerle engel olmaya çalışmaktadır. 2007 yılından beri bölgede
kendi kontrolünde bir özerklik planını uluslararası kamuoyuyla paylaşan Fas Krallığı, ABD
Başkanı Trump’ın Batı Sahra’da Fas hâkimiyetini tanıma kararı ve 22 ülkenin bölgede diplomatik temsilcilik açması sonrasında Batı Sahra krizinde daha güçlü bir pozisyona sahiptir.
Ancak 13 Kasım 2020’de Polisario Cephesi’nin
ateşkesin bozulduğunu ilan ederek yeniden
silahlı mücadeleye başlaması, Fas’ı yeniden
askerî bir çatışmayla karşı karşıya getirme tehlikesi oluşturmuştur.22 Fas, Polisario Cephesi’ni
destekleyen Cezayir’e sorunun çözümü için
diyalog çağrılarında bulunmak suretiyle askerî çatışmayı engellemeyi ve barışçıl bir çözüme ulaşmayı amaçlamaktadır.23
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Halil Kaya, “Batı Sahra’da Yeniden Savaş Endişesi” Anadolu Ajansı, 16 Kasım 2020.
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CEZAYIR
DEMOKRATIK HALK
CUMHURIYETI’NIN
TUTUMU
Dr. Mustafa Bousbua
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, Sahra cumhurbaşkanına yaptığı güven ziyareti, birçok mesaj içermektedir. Cezayir
medyasının ziyaret esnasında Cezayir Cumhurbaşkanı’nın askerî ve sivil rolünü vurgulaması ve
buna ek olarak Cezayir genelkurmay başkanının Tebbun’a eşlik etmesi, Fas tarafına verilmiş
siyasi ve askerî bir mesaj olarak görülmektedir.
İbrahim Ğali’nin İspanya topraklarına girip çıkması üzerinden ortaya atılan spekülasyonları
ise iki taraf da ne onaylamış ne de reddetmiştir. Tebbun ziyareti esnasında Cezayir’in tezini
vurgulamış, Sahravi mahkemelerinin adaletine
atıf yapmış ve Ğali’nin İspanyol mahkemelerinin önüne çıkmasını övmüştür. Tebbun, Sahravi
Arap Cumhuriyeti’nin kanun devleti olduğunu
ve adaleti çiğnemeyeceğini ifade ederken Ğali’yi savaşçı ve devrimci olarak nitelendirmiştir.

CEZAYIR’IN KONUMUNUN
GELIŞIMI
Cezayir’in Batı Sahra tutumunu anlamak için
bölgenin Fransız-İspanyol işgal döneminin
anlaşılması, bölgenin tarihî sınırlarının de-

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 25 Ağustos 2021’de
ülkesinin Fas’ın “düşmanca eylemleri” nedeniyle diplomatik
ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.

ğişmesine ve idari bölümlere ayrılmasına
yol açan etmenlerin analiz edilmesi gerekir.
Fransa 1950 yılında Beşar ve Tindof’u Cezayir
topraklarına katmıştır. 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra ise Fas bu topraklar
üzerinde hak iddia etmeye başlamıştır. Fransız
yetkililer Fas tarafını ilhak edilen topraklar sorununu çözmek için müzakere masasına davet
etmişler, böylece Faslıların Cezayir devrimine
destek vermek istemelerinin önüne geçmeyi
amaçlamışlardır. Ancak Fas kralının bu teklifi
reddetmesi, Cezayir’in bağımsız olmasıyla ortaya çıkan bu konunun ele alınmasının ileri bir
tarihe ertelenmesine sebep olmuştur.24
Cezayir ve Fas tarafları arasındaki anlaşmazlık
1963 yılında Kum Savaşı’nın patlak vermesine
sebep olmuş ve bu savaş Arap Birliği ve Afrika Birliğinin arabuluculuğuyla son bulmuştur.25 İki taraf arasındaki anlaşmazlık, tarafların benimsediği farklı politikalardan kaynaklanmaktadır. Fas tarafı meseleyi tarihî açıdan
ele almakta ve ilgili sınırları kendi tarihî hakkı
olarak görmektedir. Cezayir tarafıysa sömürge

24

El-Cezire Net, “Çöl Savaşları” https://bit.ly/3vZfqaS (Erişim: 24.06.2021)
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döneminden kalan sınırları temel
almakta ve bu sınırları korumak
için hukuki bir yaklaşım benimsemektedir. Cezayir, sınırların tarihî
hak üzerinden talep edilmesinin
sonu gelmez tartışmalara yol
açacağını savunmaktadır.

Cezayir’in
Batı Sahra
çatışmasını
çözmek için
yasal yollara
işaret etmesi
ve kendisinin
rolünü sadece
bir arabulucu
olarak
nitelendirmesi,
Fas’ı sömürgeci
olarak gören
tutumuyla izah
edilmektedir.

12

www.orsam.org.tr

İspanya, Batı Sahra’yı birçok idari bölünmeye maruz bırakarak o
dönem bağımsızlık talep eden
Mağrip bölgesinden uzak tutmak
istemiştir. Bu izolasyon Sahra halkının varlığını daha net biçimde
ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda
Cezayir, bu toprakların Moritanya ve Fas’tan bağımsız olduğunu
savunmakta ve Sahra halkının
haklarını koruduğunu iddia eden
bir tutum takınmaktadır.
Kum Savaşı, Sahra konusunda
Cezayir’in tutumuna gölge düşürmüştür. Dış politikasını halkların sömürgecilikten kurtulması
üzerine kuran Cezayir, Sahra’ya
verdiği destekle mevcut sınırlar
konusundaki tutumunu korumak
ve sömürgecilikten miras kalan
sınırları ihlal etmemek istemiştir
ki bu Afrika Birliğinin de desteklediği bir ilkedir. Cezayir, Fas’ın
Sahra’yı ilhak etme konusunda
başarılı olmasının, Fas’ın tarihsel
hak olarak adlandırdığı bir dizi
talebin başlangıcı olacağını düşünmektedir. Tarihî İstiklal Partisi
lideri Allal Fasî’nin Fas sınırları tasavvuru -ki daha sonra bu, Allal
Fasî Haritası olarak anılmıştır- Beşar, Tenduf, Batı Sahra ve Moritanya’yı içine almaktadır. Fas’tan
zaman zaman yükselen ve tarihî

hakları talep eden sesler, Fas’ın
bu haklara olan inancının bir kanıtıdır. Bu taleplerin sonuncusu, Fas Bağımsızlık Partisi Genel
Sekreteri Hamid Şabat’tan gelmiştir. Şabat, 2016 yılındaki açıklamasında Moritanya topraklarını
Fas toprağı olarak değerlendirmiştir. Sonrasında ise Fas Dışişleri
Bakanlığı özür ve kınama yayımlamak durumunda kalmıştır.
Cezayir, Batı Sahra’ya vermiş olduğu desteğin tüm haklı davalara
destek verme politikasından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu
nedenle kendisini çatışmanın bir
parçası olarak görmeyen Cezayir,
Fas tarafına konuyla ilgili yardım
teklifinde bulunmuştur. Bu bağlamda eski Ulusal Halk Meclisi
Genel Başkanı Muhammed Arabi Halife, kendisini geçmişte yahut gelecekte çatışmanın tarafı
saymayan ülkesinin Fas’a, Sahra
ikileminden çıkması için gereken
desteği vermeye hazır olduğunu
dile getirmiştir .26
Fas ise bunun aksine Cezayir’i
çatışmanın doğrudan bir parçası
olarak görmektedir. Bu sebeple
birçok vesileyle Fas tarafı, Cezayir tarafına müzakerelere katılma
çağrısı yapmıştır. Nitekim Fas Dışişleri Bakanı Nasit Bourita, Cezayir’in Sahra meselesinin oluşmasında ve sürmesinde gerçek
bir taraf olduğunu belirtmiş ve
sorunun çözülmesi için de müzakere masasına oturması gerektiğini ifade etmiştir.27
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Eş-Şurûk, Len yufide el-Mağribe kiyelu’t-tuhem li’l-Cezair… 23.10.2021, https://bit.
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Cezayir, müzakerelere dâhil olmanın Batı Sahra çatışmasını iki komşu devlet arasında bir
nüfuz çatışması hâline getireceğinin farkındadır ve bu sebeple de çatışmaya doğrudan
taraf olmak istememektedir. Cezayir bu çatışmayı Fas’ın bölge halkını kendi kaderini tayin
hakkından mahrum etmesinden ve sömürgeleştirmesinden kaynaklandığını düşünmektedir. Bununla birlikte Fas-Cezayir çekişmesinde
Sahra kartını yok saymak zor görünmektedir.
Mağrip entegrasyonu için engel teşkil eden
iki ülke arasındaki görüş farklılıkları, Sahraaltı Afrika’nın güvenlik ve ekonomik önemine
ek olarak gelecek vaat eden bir pazar hâline
geldiğinin farkındadır. Bu bağlamda Cezayir,
Fas’ın artan Afrika açılımına ve özellikle de kıta
üzerindeki etkisini arttırmak için tüm kartlarını
kullanmasına şüpheyle bakmaktadır. Bir yandan Fas kralı, Sahraaltı ülkelerine sık ziyaretler gerçekleştirmekte ve ekonomik projeler
yürütmekte diğer yandan da Fas kamu diplomasisi yoluyla imajını pazarlamakta ve bölge
güvenliği için kendisini manevi garantör olarak sunmaktadır.28 Öte yandan, petrol ve gaz
gelirlerinin düşmesinden sonra Cezayir, bu
bölgenin değerini daha iyi anlamış olsa da Fas
gibi olgun bir stratejisinin olmadığı görülmektedir. Nitekim Sahraaltı ülkeleri Avrupa’ya aşırı
bağımlı ekonomi modelinden çıkış için bir yol
olabilir. Bu nedenle Kerkerat geçişinin kapatılması, Polisario ve Fas arasındaki jeostratejik
çatışmadan ayrı düşünülememektedir.
Fas’ın kaçakçı olarak nitelendirdiği kişileri
özellikle Ağustos 2016’da sınır dışı etmesinin29 ardından 2020 yılı Ekim ayında Polisario

unsurları Fas’a ait tırların Moritanya’ya girişini
engellemiştir.30 Bu durum Faslı ve Polisariolu
yetkililerin açıklamalarındaki tonun şiddetlenmesine sebep olmuştur. Olayın ardından Cezayir tarafından yapılan açıklamalarda taraflar
sorumluluğa ve iki taraf arasında yapılan anlaşmalara bağlı kalmaya çağrılmıştır.31
Cezayir’in Batı Sahra çatışmasını çözmek için
yasal yollara işaret etmesi ve kendisinin rolünü sadece bir arabulucu olarak nitelendirmesi, Fas’ı sömürgeci olarak gören tutumuyla izah edilmektedir. Cezayir nezdinde Sahra
Arap Cumhuriyeti’nin Lahlou Kuyusu’nda 1976
yılında kuruluşunu ilan ettiği an, Filistin devletinin kuruluşunu ilan etmesinden farklı değildir. Yine 1973 yılında kurulan Polisario Cephesi
de Filistin Kurtuluş Örgütünden farklı değildir.
Bu nedenle Tindouf bölgesinde hükûmet kurulmasını destekleyen Cezayir, Polisario Cephesi’nin mücadelesini bölgedeki son sömürgeciye karşı meşru bir mücadele olarak ileri
sürmektedir.
Otuz yıllık bir süreden sonra Afrika Birliği Örgütüne katılım başvurusu yapan Fas, aynı zamanda Batı Sahra’nın örgütten çıkması için de
talepte bulunmuştur. Fas’ın örgüte girmesini
koşulsuz destekleyen Cezayir, bu talebiyse
kınayarak reddetmiştir. Eski Başbakan Abdülmelik Sellal, Cezayir Parlamentosu önünde
Fas’ın Afrika Birliği Örgütüne dönmesiyle ülkesinin bir problemi olmadığını vurgulayarak
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin örgütten ayrılma talebininse mantıksız bir istek
olduğunu ifade etmiştir.32

28

Geniş bilgi için bkz. Selim Humeyminat, Tasdiru’l-emni’r-ruhî ke aliyyetin istiraticiyyetin li’t-temeddudi’il-Mağribî fî Ifrikiyya,
el-Ma’hedu’l-Mağribî li tahlili’s-siyasat, 2018, https://bit.ly/3jhWKk2 (Erişim: 22.10.2021)

29

el-Cezire, Mıntıketu’l-Kerkerat.. mesafetu’s-sıfır beyne’l-Mağrib ve Polisario, 27.02.2017, https://bit.ly/3xTtBQ4 (Erişim:
23.06.2021)

30

Yasin Eyzi, “el-Kerkerat”.. 7 duvel Arabiyye ta’rubu an da’miha li taharruki’l-Mağrib dıdda Polisario, Anadolu Ajansı, 14.11.2020,
https://bit.ly/3w0c6wb (Erişim: 25.06.2021)

31

Abdurrezak b. Abdullah, el-Cezair ted’û ila vakfin fevriyyin li’t-tasîdi’l-askeri bi’l-Kerkerat, Anadolu Ajansı, 13.11.2020, https://
bit.ly/3joGddM (Erişim: 25.06.2021)

32

Abdurrahim et-Turanî, Muvacehetun Cezairiyyetun Mağribiyyetun bi enfasin muhtelifetin fi kımmeti’l-İttihadi’l-İfrikî, elHurra, 06.02.2021, https://arbne.ws/3dcGnBl (Erişim: 26.06.2021)
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ABD’nin, Başkan Trump’ın görev süresi dolmadan Batı Sahra’yı Fas’a ait olarak tanıması Cezayir diplomasisi için yeni bir meydan
okuma olmuştur. Cezayir İsrail ile normalleşme karşılığında gelen Amerika’nın bu adımından sonra yapmış olduğu ilk açıklamada
Sahra’daki çatışmaların sömürge karşıtı ol-

Batı Sahra Sorunu

duğunu, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği
mekanizmaları dışında çözülemeyeceğini
vurgulamıştır. Yine BM’nin sömürge ülkelerine bağımsızlık verilmesini içeren 1514 sayılı
yönetmeliğine atıf yapılmış, Sahra meselesinin şüpheli anlaşmalar yoluyla çözülemeyeceğine işaret edilmiştir.33

33

El-Bilad, Evvelu reddin mine’l-Cezair ala i’lani Trump bu hususi Sahrai’l-Ğarbiyye, 12.12.2020, https://bit.ly/2T1bzg9 (Erişim:
26.06.2021)
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MORITANYA İSLAM
CUMHURIYETI’NIN
TUTUMU
Dr. Muhammed Salim Vild
Batı Sahra çatışması, uluslararası toplum tarafından dünyanın en eski, en ihmal edilen ve
yanlış yönetilen çatışmalarından biri olarak kabul edilir. Çatışmanın başlangıcından bu yana
kırk yıldan fazla süre geçti ve çok sayıda insan
yerinden edildi. 1991’de yapılan ateşkes, iyice kızışmış olan askerî faaliyetleri durdurmak
için yapıldı ancak çatışmanın fiilî olarak sona
ermesi hâlâ sağlanamadı ve yakın zamanda
bunun gerçekleşmesi de oldukça uzak görülmektedir. Bunun nedeni öncelikle mevcut
durumdaki gizli gerçeklikten ve çatışmaya dâhil olan paydaşların çokluğundan kaynaklanmaktadır. Bir yanda Polisario Cephesi ve geleneksel Fas tarafı, diğer yanda olayların parçalı
seyri ve çatışmanın yayılmasıyla ilgilenmeyen
iki taraf olarak Cezayir ve Moritanya, son olarak çatışmanın koruyucusu olarak ortaya çıkan ve tarafların Batı Sahra sorununa sunduğu
katkılarla çözüm hedefleyen Birleşmiş Milletler bulunmaktadır.34 Bazı Batılı ülkeler, bu ça-

Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed (solda),
resmî temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Rabat'ta
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita (sağda) ile.

tışmanın olası bir çözümünün sonucu olarak
maruz kalabilecekleri risklerden korkmakta,
bu da birçok kişi için sorunun çözülmesinden
kimin sorumlu olduğu ve bu sorunu çözmenin
mi yahut yönetmenin mi daha iyi olduğu tartışmasını ortaya çıkarmaktadır.35
Şüphe yok ki ister insani ister siyasi ister ekonomik olsun, çatışmanın maliyeti çok daha
yüksektir ve ilgili ülkelere göre çatışmanın
gerçek mağdurlarının bilinenden daha fazla
olduğu kabul edilmektedir. Bu da Batılı aktörlerin çatışma çözümündeki hesaplamalarına
dayanmaktadır. Bu hesaplara göre Batı Sahra
açmazının uzun bir tahammül ve manevra kabiliyetiyle devam etmiştir. Bu nedenle sorun,
çok az ilgi gösterilen, fiilî bağlantı kurulmayan
ve aslında çok acil çözümler gerektiren bir
kriz olarak “donmuş” çatışmalardan biri hâline
gelmiştir. Bu da tarafları mantıksal olarak şu
anda “donmuş” olan çatışma maliyetlerinin,
gerçek çözümünün maliyetlerinden çok daha

34

Euronews, el-Cezair tuhazziru min za’zaa’tin li’l-istikrar isre i’tirafi Waşington bi siyadeti’l-Mağrib al’s-Sahrai’l-Ğarbiyye,
12.12.2020 https://arabic.euronews.com/2020/12/12/algeria-pm-warns-foreign-operations-destabilize-western-sahara
(Erişim: 22.10.2021)

35

El-Cezire, Ezmetu’s-Sahra el-Ğarbiyye… 24.11.2020 https://studies.aljazeera.net/ar/article/4849 (Erişim: 22.10.2021)
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az olduğu düşüncesine yönlendirmektedir. Bu
durum, üçüncü dünyanın çatışmalarını çözme
girişimlerindeki eylemsizlik yaklaşımı için geçerlidir. Çatışmanın bu şekilde farklı veçheler
kazanarak uzaması, Henry Kissinger’ın 1986’da
ABD’nin Irak-İran savaşına yönelik stratejisi
sorulduğunda “Stratejimiz iki tarafı da kaybetmek” şeklinde verdiği yanıtı hatırlatmaktadır.
Moritanya, çatışmadan kazançsız çıkarak Batı
Sahra çatışması için ağır bir bedel ödedi. Cumhurbaşkanı Muhtar Vüld Dade’nin yönetimini
deviren 10 Temmuz 1978 askerî darbesi, birbiri ardına gerçekleşen darbelere kapı açan
bir darbe oldu. Savaşı durduran bir darbe olmasına rağmen ülkenin iç ve dış sorunlarına
çözüm getiremedi. Tarafların Batı Sahra ihtilafını çözmek için güvenebilecekleri gerçek bir
teklif de sunmadı. Darbenin gerçekleşmesi ve
Al-Sakia al-Hamra Halk Kurtuluş Cephesi ile
Wadi al-Dhahab (Polisario) ve Nuakşot arasında imzalanan barış anlaşması sonucunda
Moritanya Ordusu, Sahra sorunundan çekildi.

Batı Sahra Sorunu

ya ve Fas’ta bu kabilelerin kollarını ya da aynı
isimler altında varlığını sürdüren kısımlarını
bulabilirsiniz. Moritanya, Batı Sahra çatışması
ve denkleminde önemli bir bağlantıyı temsil
etmesine, bölgenin bölündüğü Üçlü Madrid
Anlaşması’nın bir parçası olmasına ve üçüncü bir taraf olarak kabul edilmesine rağmen,
birçok eğilim onu Sahra savaşına sürükledi.
Birçok Sahravi, Moritanya’nın daha açık bir
şekilde onların yanında durması gerektiğine,
birçok forum tarafından benimsenen davalarını savunması gibi hususlarda alması gereken rolü henüz almadığına, Sahravi halkı için
uluslararası bir savunuculuk kampanyasında,
kendisinden bekleneni ve umulanı karşılamadığına inanmaktadır.36

05 Ağustos 1979’da her iki tarafta da ölü, yaralı ve sakat bırakan kardeşlerin silahlı çatışmasının kanlı bir bölümünün perdesi aralandı.
Çatışmanın genel maliyeti bölge için çok yüksekti. Ekonomik entegrasyon sürecini aksattı
“Arap Mağrip Birliği”nin fiilî gelişimini engelledi. Bölge genelinde yatırımların ve büyüme
oranlarının azalmasına neden oldu. Toplumsal
savaşın bölge nüfusu üzerindeki etkilerine
gelince, ister Polisario yahut Moritanya tarafında olsun isterse çatışmanın diğer taraflarında olsun yaşananlar bir felaketti. Özellikle,
bölge sakinlerini siyasetin kısıtlamalarından
uzaklaştırıp birleştiren akrabalık bağlarında,
kabile bağlarında ve dinî bağlılıklarda onarılamaz yaralar açtı.

Moritanya ve hatta Batılı ülkeler de dâhil olmak üzere Batı Sahra’ya komşu bazı ülkelerin
korkuları, bölgenin uluslararası çatışmalara
sahne olması, kuzey Mali gibi illegal terörist
gruplarla kuşatılması ve bu grupların Nijer,
Libya ve etrafındaki silahlı çatışma bölgelerine kadar uzanan bir etkiye sahip olması bakımından oldukça belirgindir. Bölge bir kaçakçılık (uyuşturucu, sigara, insan ve diğer mal
ve kaçak mal kaçakçılığı türleri) alanı hâline
gelmiştir ve bu alan güvenlik alanında iş birliği
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çatışmanın
bir sonucu olarak, Birleşmiş Milletlerin itibarı
zedelenmiş ve Sahra ihtilafındaki gevşek pozisyonu nedeniyle ona olan güven de zayıflamıştır. Uluslararası toplum, uluslararası bir
izleme faaliyetlerinde harcamak için büyük
miktarda para göndermek zorunda kalmıştır.
Aynı zamanda bölgeye ve çevresine ekonomik teşvikler sunulmaktadır ve bunlar olmadan tutarlı bir güvenlik haritası oluşturmak
oldukça zordur.

Araştırmacıların, Sahra savaşının gerçekleştiği
coğrafi alanda dağılmış olan kabileleri bulması kolaydır. Hatta, Cezayir, Batı Sahra, Moritan-

Polisario ile Moritanya hükûmeti arasında
Ağustos 1979’da Cezayir’de yapılan barış anlaşmasıyla ilgili koşulları anlamak için Mori-

36
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tanya askerî kararının perde arkasında neler
olup bittiğinin ayrıntılarını ve sırlarını, biri Sahra
devletinin kurulmasını destekleyen iki kanat
arasındaki etkileşimleri ve dengeleri bilmek
gerekiyor. Polisario Cephesi’nin görüşüne
göre, bu kanat Yarbay Muhammed Khouna
Vild Haidalla, dönemin İçişleri Bakanı Yarbay
Moulay Vild Boukhris ve Albay Mustafa Vild
Muhammed Salek gibi seçkin subaylar tarafından geliştirildi. İkinci bir kanat, seleflerinin,
Kadir lakaplı Albay Muhammed Vild Abah Vild
Abdulkadir, Yarbay Ahmed Vild Boussef ve Albay Fayah Vild El Mayouf gibi başka bir subay
takımı tarafından temsil edilen bir Sahra devleti kurma yönelimini reddetti. Bu gerilimlerin
ve eşitsizliklerin ortasında, Batı Sahra sorunu
nedeniyle askerî elitin kutuplaşması hiçbir
zaman azalmadı. Ancak içerik bakımından en
kısa anlaşma olarak bilinen söz konusu barış
anlaşmasına varıldıktan sonra askerî faaliyetleri büyük yıkım ve acıya neden olan, orduları ve ülkeleri içine alan bir kriz ortaya çıktı. Bu
ortam, aydınların, politikacıların ve yazarların
tartışmalarından büyük ölçüde etkilendi. Sonuç itibarıyla Moritanya, Sahravi Arap Cumhuriyeti’ni bir ön söz ve birkaç madde içeren bir
anlaşmayla tanıdı.37

korktuğu konusunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. Çöl kabilelerinin Moritanya uzantıları
olması nedeniyle çıkmazın Moritanya Hassani dokusunu bozma riski barındırdığı açıktır.
Moritanya’nın mezhepsel ve etnik ilişkileri ve
etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda
bölgede tanık olunan gelişmeler olumlu yahut
olumsuz olsun, savaş yahut barış olsun, Moritanya›nın iç kesimleri üzerinde derin sonuçları
ve etkileri olacaktır. Birçok politikacı ve kanaat sahibi Batı Sahra sorunuyla ilgilenmektedir.
Moritanya›nın Polisario Cephesi çatışmasına
ve Fas Krallığı’na karşı tutumu Muhammed Vild
el-Gazvani’nin cumhurbaşkanı seçilmesinden
sonra da önemli ölçüde değişmemiştir. Çünkü
Gazvanî, Batı Sahra’daki çatışmadan Moritanya’nın mevcut pozitif tarafsızlık pozisyonuna
temel olarak netlik kazandıranlar arasındaydı.
Bu, tabii olarak Moritanya’nın 1979’dan beri
aldığı olumlu tarafsızlık pozisyonunun resmî
düzeyde hâlâ sabit olduğunu göstermektedir. Ancak her Moritanya rejimi, siyasi kaçınma
veya ani gerilim çerçevesinde çatışmanın iki
kutbundan birine yönelik yatıştırma işaretleri
veya eğilimler şeklinde oluşturulan bu tarafsızlık için kendi vizyonuna sahiptir.

Barış anlaşmasının imzalanmasından ve savaşın sona ermesinden sonra Moritanya, bir kardeş, komşu ve arkadaştan bekledikleri desteğin eksikliğini hâlâ hisseden Sahravilerle kardeşçe iyi komşuluk ilişkileri kurmaya kendini
adadı. Ancak somut gelişmelere bakılacak
olursa iki taraf arasında Batı Sahra krizindeki
gelişmeler, sınır güvenliği sağlanmasının, aile
ziyaretlerinin, sosyal etkinliklerin, politikacıların faaliyetlerinin ve bazı hesapların sayıldığı
etkin bir ekonomik seviyeye ulaşamayan ürkek ticaretin ötesine geçmedi.

Ufukta Moritanya’nın Sahra ihtilafındaki pozisyonunun değişebileceğini gösteren hiçbir işaret veya belirti görünmemektedir. Zira onun
konumu jeostratejik gelişmelere bağlıdır. Moritanyalılar için asıl önemli olan, çatışmanın taraflarını tatmin edecek bir çözümdür. Çünkü Vild
el-Gazvani, Moritanya’nın 1979 barış anlaşması
ve tarafsızlık ilanı yoluyla Batı Sahra meselesinden ayrılmasından bu yana kendisinden önceki cumhurbaşkanlarının izinden giden selefi
Muhammed Vild Abdelaziz’i takip etmiştir. Vild
el-Gazvani başkan seçilmeden önce, eski bakan ve büyükelçi Şeyh Ahmed Vild Zahaf, Vild
el-Gazvani’nin bölgenin istikrarını ve güvenliğini

Moritanya’nın Sahra çatışmasının gidişatından
ve onun aleyhine gelişme düşüncesinden
37
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Moritanya,
çatışmadan
kazançsız çıkarak
Batı Sahra
çatışması için ağır
bir bedel ödedi.
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deviren 10
Temmuz 1978
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birbiri ardına
gerçekleşen
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de sunmadı.
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sağlamak da dâhil olmak üzere,
çatışmanın tüm taraflarını tatmin
edecek bir çözüm için çalışacağına inanarak seçilen cumhurbaşkanının Moritanya devletinin Batı
Sahra konusundaki tarafsızlığının
değişmeyeceğini ifade etmiştir.
Geçtiğimiz günlerde bir yanda
Fas ile diğer yanda Polisario Cephesi arasında patlak veren, adeta
ateşe benzin döken Guerguerat
sınır krizi, hayati öneme sahip
bu geçişin birkaç haftadır kapatılması nedeniyle ekonomik zarar gören Moritanya’nın tepkisini
çekmektedir. Nuakşot, Batı Sahra
ihtilafında tarafsızlık pozisyonunu
tercih etse de son Guerguerat
krizi, Rabat ve Polisario ile temas
kurmak da dâhil olmak üzere hızlı adımlar atılmasına neden oldu.
Fas Kralı 6. Muhammed ile Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Vild Cheikh El-Gazvani arasında türünün ilk örneği olan bir
telefon görüşmesi gerçekleşti.
Bu sırada Kral, Moritanya’yı ziyaret etmeye hazır olduğunu ifade
etti ve bu, birçok kişi tarafından
yıllardır iki ülke arasındaki gergin
ilişkilerde bir atılımın başlangıcı
olarak kabul edildi. Ancak gerçek
şu ki Moritanya, yükselen krizi yatıştırmak için Batı Sahra ihtilafının
iki tarafıyla iletişim kurma girişiminde bulunmuştur. Özellikle
de Cumhurbaşkanı Gazvani’nin
birkaç gün önce Polisario Cephesi Dışişleri Bakanı Mohamed
Salem’i kabul etmesinden bu
38
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yana Vild Salek ve beraberindeki
heyet, iki taraf arasında bir çatışmayı önlemek için arabuluculuk
fikri pekişmektedir.38
Gözlemciler, Nuakşot’un Fas ordusunun Guerguerat’a müdahalesine yanıt olarak Polisario’nun
ateşkes anlaşmasını iptal etmesinin ardından, kuzey sınırlarındaki
askerî çatışmaları durdurmak ve
iki tarafı yeniden müzakere masasına getirmek için cepheyle
Fas arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığına inanıyor. Rabat
ve Nuakşot arasında yakın zamanda yaşanan yakınlaşma ışığında, bazıları Moritanya’nın iki
taraf arasında arabuluculuk yapmaya ve çözümün tüm taraflar
için adil ve hakkaniyetli olması
koşuluyla, anlaşmazlığı çözmeye çalıştığından bahsediyor. Bu,
Moritanya için en önemli hususlardan biridir ve onun tarafsız konumuyla tutarlıdır.
Moritanya’nın durumu kıskanılacak bir durum değil çünkü zararları çok olan bir çatışmaya girdi
ve buna katılan taraflardan hiçbiri bunun sonuçlarından kurtulamadı. Ancak artık pozisyonlar
değişti ve durum değerlendirmesi, sahnenin verilerine ve taşıdığı gelişmelere göre değişiyor.
Durumun gereklilikleri ve onu
çevreleyen değişkenler, istikrarı tercih ettiği için Moritanya’ya
esnek bir pozisyon ve bunun getirdiği görevler getiriyor. Çünkü
bölgede her türlü istikrar ken-

İndependent Arabiyye, Kadiyetu’s-Sahra el-Ğarbiyye… www.independentarabia.com
(Erişim: 03.11.2021)
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disinin ve tarafların çıkarınadır ve 1979 barış
anlaşmasından bu yana sürdürdüğü tarafsızlık
seçimini teyit ettiği bir katma değerdir. Moritanya’nın dosyaya karşı tarafsızlığı, Polisario
olmadan Fas’a veya çıkarlarına hizmet etmiyor, aksine ihtilafın taraflarına istisnasız hizmet
ediyor. Moritanya’yı yanına almaya çalışan Fas
(özellikle de çatışmalardan etkilendiği için)
açısından bunun akıllıca bir hamle olduğuna
şüphe yok, çünkü dosyaya yapılacak herhangi
bir ekleme Fas’ın çatışmadaki konumunu güçlendiriyor.
Polisario konusuna gelince, olayların görünen
anlamı ve Guerguerat olaylarından kaynaklanan son toplantılar, Gazvani’nin Fas hükümdarıyla temasından sonra basının “diplomatik
açılım” olarak adlandırdığı Batı Sahra çatışmasında Moritanya’nın en azından şu anda tarafsızlığını sağlamak istediğini gösteriyor. Moritanya’nın, Sahravi davası pahasına Fas lehine
eğilmesi mümkün görünmüyor çünkü Moritanya Batı Sahra savaşına girdiğinde, ömrü
Sahra’nın ömründen pek fazla olmayan yeni
bağımsız bir ülkeydi. Tarafsızlık konusu, başından beri Moritanya’ya uygulanan baskılarla
ilgilidir. Ancak bugün Moritanya’nın “Madrid
Anlaşması” olarak bilinen anlaşmayla gerçekleşen İspanyol ve Fransız baskılarına benzer
bir baskıya maruz kalması mümkün değildir.
Sonuç olarak Sahra meselesi, Fas ile Polisario
arasında 45 yılı aşkın bir süredir sıkışmış tarihî
bir çatışmadır ancak dosyanın olumsuzlukları
bölge ülkelerinin üzerine gölge düşürmüştür.
Moritanya yetmişlerde cepheyle savaşmış olsa da bu Polisario’nun sahadaki varlığını ortadan kaldırmamış ve Sahravilerin Fas Krallığı’na
karşı iddia ettikleri haklardan vazgeçmelerini
sağlamamıştır. Bu nedenle buradaki savaşın

hâli, modern tarih boyunca meydana gelen
bağımsızlık hareketleriyle aynıdır. Diğer ülkelerde, Batı Sahra dosyası bir istisna veya özel
bir durum değildir. Moritanya da Batı Sahra
veya Polisario Cephesi’nin varlığını bırakmayacak ve Polisario’yu salt bir haydut örgüt olarak kabul etmeyecektir. Tıpkı bölgedeki herhangi bir ülkenin siyasi hareketler ve örgütler
konusunda yaptığı gibi Moritanya da Cezayir
de olayları kendi çıkarları doğrultusunda okumaya devam edeceklerdir.39
Mağrip ülkeleri sınırların kapatılması, ilişkilerin
kopması ve öğütme savaşı noktasına ulaşmıştır. 1979’da Polisario ile Moritanya arasında ve
1988’de Cephe ile Fas Krallığı arasındaki ateşkesin ardından çatışmalar olduğu gibi devam
etti. Ancak, ateşkese ve uzun mütarekelere
rağmen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Javier Perez Dequilar ile başlayıp James Baker
ile devam eden ve Horst Koehler ile nihayete
eren bölgesel ve uluslararası örgütlerin uzun
ve karmaşık çatışmaya bir çözüm bulmak için
ilan edilen çabaları hâlâ sürüyor.40
Kriz ancak çatışmanın taraflarının reel davranıp bilge bir tutum ortaya koymasıyla çözülebilir. Bu aynı zamanda çatışmaya doğrudan
veya dolaylı olarak dâhil olup bundan etkilenebilecek komşu ülkelerin Arap Mağrip Birliği
önerisi üzerinden de çözülebilir. Çünkü onun
çözüm sürecine dâhil olması ve etkileşimi, taraflar için arzu ettikleri şeyi başarabilir. Arap
Mağrip Birliğinin, Batı Sahra çıkmazından bir
çıkış yolu bulamamasını toplumsal hafızadan
silip götürebilir. Mevcut durum son derece
karmaşıktır ve taraflar anlaşma için ortak bir
zemin bulamadığından, olaylar dizisi onu geriye götürmektedir. Bu ise bölgenin büyümesini
engellemekte ve Arap Mağribi’nin başarısı için

39
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bir engel oluşturmaktadır. Fas, parçalanma
kaygısından muzdarip olduğundan konuyu
ulusal başarılar dizisine eklemek için bayrağını
Batı Sahra’nın üzerine çekme endişesini aşamıyor. Bu sebeple açık bir ayrılık gerektirmediği sürece çeşitli seçenekleri kabul etmeye
hazır olabilir ancak Mağrip bloku birleşirse birliğin bayrağı parçalanma bayraklarının yerini
alacaktır. Tabii ki Polisario Cephesi de sömürge düğümünde bir kıvrım olduğu için başarısından emin olmalıdır. Guergerat geçiş krizi,
son zamanlarda birçok gerilimi ve tartışmayı
ateşledi ve uluslararası siyasetin ve onu çevreleyen uluslararası, kıtasal ve kıta altı örgütlerinin dalgalanmaları tarafından neredeyse
ezilen Batı Sahra dosyasını yeniden gündeme
getirdi. Bu, birçok politikacı, aydın ve gözlemciden kapsamlı görüşler ortaya konulmasını
sağladı. Geçiş meselesi ve arkasındaki Sahra
krizi, Moritanya’ya ve güney bölgesine çeşitli
malların arzını ve akışını temsil ettiği için artık
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beklemeye veya gecikmeye tahammül edemez.
Sonuç olarak Moritanya, Fas Krallığı ile Polisario Cephesi arasında Sahra bölgesi üzerindeki çatışmaya karşı resmî tarafsız konumunu
sürdürmektedir. Bu minvalde Mağrip meseleleriyle ilgilenen hemen hemen tüm Moritanyalıların görüş birliği içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Moritanya’nın istikrarı için
önemli olan jeopolitik konumdur ve çatışmanın taraflarını tatmin etmeyen herhangi bir çözüm arayışının başarı ihtimali düşüktür. Moritanya’nın kendisi için seçmiş olduğu tarafsızlık
pozisyonundaki herhangi bir değişiklik, siyasi
bir krizin patlak vermesi ve taraflardan biriyle
yeni bir çatışmanın içine girilmesi sonucunu
doğurur. Bu ise hâlâ bir dizi siyasi, ekonomik
ve sosyal sorunu kendi içinde çözmeye çalışan Moritanya devletinin kaynaklarını tüketmek anlamına gelmektedir.

Enver Arpa

POLISARIO
CEPHESI’NIN
TUTUMU
Musab Yılmaz
Batı Sahra bölgesinde sorunun ortaya çıkışının ana aktörlerinden biri olarak kabul edilen
Polisario Cephesi, (İspanyolca “Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río
de Oro”) 1973 yılında İspanya sömürgeciliğine karşı kurulmuş bir bağımsızlık hareketidir.
Siyasi olarak faaliyetlerini Sahra Demokratik
Arap Cumhuriyeti (SADC) çatısı altında yürüten Polisario Cephesi, başlangıçta İspanyol
sömürgeciliği karşısında bağımsızlık hedefiyle
ardından Fas’a karşı topraklarını savunmak ve
egemenliğini tesis etmek amacıyla kurulmuş
bir örgüttür. İspanya’nın bölgeden çekilmesinin hemen ardından 27 Şubat 1976’da bağımsızlık ilan edilerek SADC kurulmasına rağmen
günümüzde Batı Sahra bölgesinin %80’ini
Fas’ın güney vilayetleri adı altında Fas Krallığı kontrol ederken geri kalan kısmıysa “Hür ve
Kurtarılmış Bölge” adıyla SADC’a bağlı olarak
idare edilmektedir.41 Resmî olarak SADC’nin
başkenti Fas kontrolündeki El Ayun şehriyken
günümüzde SADC, Hür ve Kurtarılmış Böl-

13 Kasım 2021'de İspanya'nın Madrid kentindeki Sol
Meydanı’nda Batı Sahra'nın özgürlüğü için Polisario
bayraklarıyla düzenlenen bir gösteri.

ge’deki Tifariti şehrini geçici başkent olarak
kabul etmekte ve SADC’ye bağlı insanlar bu
bölgede ve Cezayir’deki mülteci kamplarında
hayatlarını sürdürmektedir. 1976 yılında İspanya’nın bölgeden çekilmesinin ardından Fas
ve Moritanya’ya karşı bağımsızlık mücadelesi
yürüten SADC’nin lideri aynı zamanda Polisario Cephesi’nin genel sekreteridir. Bu anlamda Batı Sahra’da kurulmak istenen bağımsız
oluşumun Polisario Cephesi bünyesinde bütünleştiği ve Fas’ın dışında yaşayan insanların
Polisario’yu desteklediği ifade edilebilir. Şimdiye kadar Polisario liderleri (El-Vâli Mustafa
Seyyid, Muhammed Abdulaziz ve İbrahim Ğali) askerî ve diplomatik araçlar kullanmak ve ittifaklar kurmak suretiyle Batı Sahra sorununda
aktif pozisyonda kalmaya çalışmışlardır.42
Hâlihazırda Fas’a karşı siyasi, diplomatik ve askerî mücadele içerisinde olan Polisario Cephesi’nin temel hedefi Batı Sahra bölgesinde
bağımsız ve uluslararası tanınırlığa sahip bir

41

Mürsel Bayram, “Vali’den Ğali’ye Batı Sahra Diplomasisi”, Mağrib Diplomasisi, ed. Mürsel Bayram, İstanbul: Doğu Kütüphanesi,
2021, s. 356-357.
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devlet kurmaktır. Ancak Fas’ın bölgeyi tarihsel
toprağı olduğunu söyleyerek egemenlik kurmaya çalışması, Polisario’nun hedefinin gerçekleşmesinin önündeki en kritik engeldir. Bu
bağlamda Fas’a karşı 1991 yılına kadar gerilla
veya terör taktikleriyle askerî mücadele içerisinde olan Polisario Cephesi, başta Cezayir olmak üzere sömürgecilik sonrası kendi kendini
yönetebilme hakkı söylemi üzerinden yakın
temas kurabildiği ülkeler sayesinde Fas’a karşı
bir tehdit olmayı sürdürmüştür. 1991 yılında tek
taraflı ateşkes ilan edene kadar Fas güvenlik
güçlerine karşı asimetrik bir şekilde sürdürdüğü mücadelesinde Cezayir’in de desteğiyle
sınırlı ama dikkat çeken bir pozisyona sahip
olmuştur. 1991 yılında strateji değişikliğine giden Polisario liderliği, silahlı mücadele yerine
siyasi çözümü önceleyen ve uluslararası tanınırlık amacıyla diplomatik ilişkileri geliştirmeyi
amaçlayan yeni bir strateji benimsemiştir.43
1991 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 690 sayılı kararı gereği Batı Sahra’da
ateşkes ilan edilerek Fas ve Polisario Cephesi
arasındaki anlaşmazlığın çözümü için MINURSO (Batı Sahra’daki Referandum İçin Birleşmiş
Milletler Misyonu) soruna dâhil edildi.44 Fas ve
Polisario Cephesi arasındaki çatışmada BM
öncülüğündeki bu misyonun görevi, ateşkesi
izlemek ve Batı Sahra’daki Sahravi halkının Fas
ile entegrasyon veya bağımsızlık arasında seçim yapmasını sağlayacak olan “Yerleşim Planı” çerçevesinde bir referandum düzenlemek
ve yürütmekti. Ancak MINURSO, günümüze
kadar taraflar arasındaki sorunun çözümünde başarılı olamadı ve krizin devam etmesini
engelleyemedi. Şimdiye kadar 12 MINURSO
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başkanı, 8 BM Batı Sahra özel temsilcisi değişmesine rağmen Fas-Polisario arasındaki
müzakereler çıkmaza girmiş45 ve 2018 yılında
taraflar müzakerelerden ayrıldığını ve ateşkesin sona erdiğini duyurarak yeniden silahlı
mücadele konumuna geri dönmüştür.46
Polisario Cephesi, Batı Sahra’da bağımsız bir
devlete (SADC) sahip olduğunu savunarak
Fas’ın kontrol ettiği bölgelerde referandum
yapılarak sorunun çözülmesini savunmaktadır. Öte yandan, Fas ise ayrılıkçı örgüt olarak
nitelendirdiği Polisario’nun iddialarını reddederek bölgenin kendi egemenliğinde “genişletilmiş özerklik” ile sorunun çözülebileceğine
inanmaktadır. Bu bağlamda Fas, bölgedeki
diplomatik meşruiyetini arttırmak için yakın
ilişkilere sahip olduğu birçok ülkeyi konsolosluk açmaya teşvik etmektedir. ABD Başkanı
Trump’ın İsrail ile normalleşme karşılığında
Batı Sahra’da Fas’ın egemenliğini tanıması
ve liman kenti Dahla’da konsolosluk açması
Fas’ın uluslararası arenada elini güçlendirmiştir. Şu anda Fas’ın kontrolündeki bölgede
konsolosluk açan ülke sayısı 3 Nisan 2021’de
Senegal’in de liman kenti Dahla’da konsolosluk açmasıyla 22’ye ulaşmıştır. Fas’ın izlediği bu politika, Polisario Cephesi için kritik bir
meydan okuma olarak görülebilir ve cephe,
uluslararası arenada küresel aktörlerin taraflara mesafeli yaklaşım sürecinin sona ermesiyle
karşı karşıyadır.47
Polisario’nun siyasi meşruiyet aracı SADC’nin
bağımsızlığının uluslararası kamuoyunda tanınmasını sağlamak adına 1976 yılından beri
84 ülke diplomatik ilişki kurmasına rağmen, 48
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ülke Fas’ın pro-aktif diplomatik
faaliyetleri neticesinde ilişkilerini kesmiştir.48 Ayrıca 1984 yılında
SADC’nin Afrika Birliğine Cezayir
ve Güney Afrika’nın desteğiyle
dâhil edilmesi sebebiyle Afrika
Birliğinden ayrılan Fas, 2017’de
yeniden teşkilata dâhil olarak
Afrika Birliği nezdinde Polisario’nun meşruiyet zeminin ortadan
kaldırmak için çabalamaktadır.49
Bütün bunlar Fas’ın 1991 yılındaki ateşkesten sonra bölgedeki
konumunu diplomatik olarak
güçlendirmek ve devletler nezdinde tanınırlığını sağlayarak
Batı Sahra’daki mevcudiyetine
uluslararası meşruiyet kazandırmak içindir. Öte yandan Polisario
Cephesi, Fas’ın ayrılıkçı marjinal
bir örgüt olduğu propagandasıyla yüzleşmek durumundadır.
Fas, Polisario Cephesi’nin DEAŞ,
Hizbullah gibi örgütlerle yakın
ilişkilerinin bulunduğu yönünde
açıklamalar yaparak meşruiyetinin sorgulanmasını amaçlamaktadır. Buna örnek olarak Polisario’nun liderlerinden Ebu Velid
es-Sahravi’nin 2015’te DEAŞ’a
bağlılığını bildirerek Sahra’da
faaliyet göstermesi50 ve Hizbullah üzerinden İran’ın Polisario’ya
destek verdiği iddiaları gösterilebilir.51 Böylece Polisario, müzakere sürecinde diplomatik meşruiyetini arttırarak tanınırlığını
48

sağlamaya çalışırken mücadele
ettiği Fas Krallığı tarafından marjinalleştirilmek ve meşruiyetini
tartışmaya açmak suretiyle saf
dışı bırakılma tehlikesiyle karşı
karşıya gelmiştir.
Afrika’nın sömürgecilik hafızasının hassaslığı bağlamında Polisario Cephesi, Batı Sahra’yı Afrika’nın “son sömürgesi” olarak nitelendirerek kıta nezdinde güçlü
bir söylem ağırlığını muhafaza
etmesine rağmen, Fas’a karşı
mücadelede askerî ve diplomatik anlamda zayıf bir konumdadır.
Bundan dolayı, Cezayir’in Polisario Cephesi’ne olan desteğinin,
bağımsızlık amacının gerçekleşmesi için kritik önemde olduğu
söylenebilir. Ayrıca Cezayir için
de Sahravi mültecileri, Batı Sahra’daki istikrarsızlık ve Fas’ın bölgesel gücünü arttırması ulusal
güvenlik sorunu olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda Cezayir,
Polisario Cephesi’ni Batı Sahra
sorununda bir “vekil” güç olarak
öne sürmekte ve sömürgecilik
karşıtı söylem çerçevesinde siyasi ve diplomatik meşruiyetine
katkı sunmaktadır.
2018 yılında Batı Sahra’da müzakere statükosunun sona ermesi
ve taraflar arasındaki gerginliğin
tırmanmaya başlamasıyla sorunun sonraki üç yılda bir dizi kriz-

Hâlihazırda
Fas’a karşı siyasi,
diplomatik ve
askerî mücadele
içerisinde
olan Polisario
Cephesi’nin
temel hedefi Batı
Sahra bölgesinde
bağımsız ve
uluslararası
tanınırlığa
sahip bir devlet
kurmaktır.
Ancak Fas’ın
bölgeyi tarihsel
toprağı olduğunu
söyleyerek
egemenlik
kurmaya
çalışması,
Polisario’nun
hedefinin
gerçekleşmesinin
önündeki en
kritik engeldir.
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le daha da içinden çıkılmaz bir boyuta ulaştığı söylenebilir. ABD’nin Batı Sahra’da Fas’ın
egemenliğini tanıması,52 İsrail-Fas ilişkilerinin
ivme kazanması ve İsrailli Pegasus casus yazılımıyla Cezayirli yetkililerin dinlenmesi,53 İspanya’nın Polisario lideri İbrahim Gali’yi gizlice
tedavi için Cezayir’den getirmesi54 ve göçmen
krizi, Fas’ın Cezayir’deki ayrılıkçı Berberi Kabile Hareketi’ne destek açıklamaları ve nihayetinde Cezayir’in 24 Ağustos 2021’de Fas ile
diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurarak hava
sahasını kapatması,55 Batı Sahra sorunuyla
doğrudan veya dolaylı ilişkili gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda Polisario Cephesi’nin diplomatik ve askerî olarak
Fas karşısındaki zayıf konumu sebebiyle aktif
bir role sahip olmamasına rağmen Cezayir’in
son dönemde bölgedeki krizlere karşı hassas ve daha atılgan politikalar benimsemesi
Polisario’nun önümüzdeki süreçte daha fazla
ön plana çıkmasına sebep olacaktır. Ayrıca
Batı Sahra sorununun temelde bir Fas-Cezayir rekabetinin bölgesel yansıması olarak değerlendirdiğimizde Polisario Cephesi’nin de
Cezayir himayesinde “araçsal bir diplomatik
varlık”56 olmasının yanında Fas’a karşı askerî bir
“vekil” aktör olarak kullanılması muhtemeldir.
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Sonuç olarak Batı Sahra sorunun ana aktörlerinden Polisario Cephesi’nin bağımsızlık talebi,
son yıllarda Fas’ın pro-aktif zayıflatıcı hamleleri neticesinde ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Ayrıca Batı Sahra’daki Fas-Cezayir rekabetinin küresel ve bölgesel dinamikleri ve yansımaları dikkate alındığında krizin potansiyel
yayılımı hem Mağrip hem Ortadoğu hem de
Akdeniz-Atlantik ekseninde kutuplaşmalara
yol açabilir. ABD ve İsrail’in Fas’a desteği, Rusya’nın Cezayir ile yakın ilişkileri, mezhep temelli Körfez-İran geriliminin bölgeye taşınma
planları ve bölgenin yükselen aktörleri Türkiye
ve Çin’in Fransa tarafından engellenmek istenmesi gibi dinamikler Batı Sahra sorununun
derinleşmesini ve yayılımını beraberinde getirebilir. Ayrıca Polisario Cephesi de bu anlamda farklı aktörlerin nüfuzuna açık konumuyla
araçsal bir varlığa dönüşme tehlikesi içerisindedir. Tarafların sıcak çatışma yerine karşılıklı
yıpratma stratejisinin öngörüldüğü Batı Sahra sorununun karşılıklı samimiyet ve iyi niyet
adımlarıyla uzlaşıya ulaşması mümkündür. Bu
uzlaşı zeminini sağlayacak güveninse Fas ve
Cezayir’in aynı anda iyi ilişkilere sahip olduğu
üçüncü bir aktör tarafından sağlanabileceği
söylenebilir.
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İSPANYA’NIN
POZISYONU
Muhammed Şamil Şanlıer
Batı Sahra İspanya tarafından 1881’de işgal
edilmiş ve bölgede fosfat yataklarının bulunmasıyla işgalin kapsamı genişletilmiştir. Fas ve
Batı Sahra toprakları 1946 yılında birbirinden
ayrılarak iki ayrı sömürge yönetimi kurulmuştur. 95 yıl süren sömürge yönetimi sonrasında
14 Kasım 1975’te imzalanan Madrid Anlaşması
ile İspanya bölgeden çekileceğini belirtmiş ve
bölgeden tamamen çekilme 1976 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren Batı Sahra’ya
ilişkin görece tarafsız bir tavır sergilense de İspanya siyasetinin iç dinamikleri, bölge ve özellikle Fas ile olan ilişkiler, İspanya’nın bölgeyle
olan ilişkilerinde belirleyici rol oynamıştır. Temel olarak bölgeye bir asra yakın hükmettiği
ve bölgedeki dinamikleri şekillendirdiği düşünüldüğünde, İspanya’nın üzerine düşen tarihi
sorumluluğu üstlendiğini ve bölge üzerinde
inisiyatif aldığını söylemek oldukça güçtür. İspanya hükûmeti tarafındansa özellikle 2000’li
yılların başından itibaren bölgeye olan tarafsızlığın korunduğu ve Birleşmiş Milletler (BM)
57

İspanya ile Fas arasında Batı Sahra sebebiyle yaşanan
diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Septe kentine
geçen düzensiz göçmenler.

çerçevesinde barışçıl bir çözümün desteklendiği dile getirilmektedir.
İspanya’nın Batı Sahra ile ilgili tutumunda 2004
yılında İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nden José
Luis Rodríguez Zapatero’nun başa gelmesiyle birlikte bir dönüşüm yaşanmış ve bir önceki Başbakan Jose Maria Aznar dönemindeki
Polisario’ya verilen desteğin yerini koyu bir
tarafsızlık almıştır. Zapatero hükûmetinin bu
politikası, ondan sonra yönetime gelen diğer
hükûmetler tarafından da sürdürülmüş ve İspanya’nın 15 yıldan uzun bir süredir Batı Sahra
politikasının temelini oluşturmuştur.
Fas ile olan ilişkilerinde Batı Sahra meselesinin
gölgeleyici bir rol oynamasını istemeyen İspanya, bilhassa göç ve güvenlik gibi alanlarda
Fas’ın ortaklığına ihtiyaç duymaktadır. İspanya
Başbakanı Pedro Sanchez 2019 yılında yaptığı
bir açıklamada özellikle Fas ile olan iş birliği
sayesinde kayıtsız göçü %50 oranında azalttıklarını söylemiştir.57 Yine İspanya’nın özerk

Safaa Kasraoui, “Sanchez: Undocumented Migration in Spain Down by 50% Thanks to Morocco”, Morocco World News,
5 November 2019, https://www.moroccoworldnews.com/2019/11/286131/sanchez-undocumented-migration-spainmorocco/.
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bölgesi olan Kanarya Adaları’na
yapılan yoğun göç ve buradaki
%25’e varan işsizlik oranları, İspanya için sorun teşkil etmekte
ve gerçekleştirilen göçün Fas
üzerinden olması iki ülke arasındaki iş birliğini elzem hâle getirmektedir. Ayrıca Faslıların İspanya’daki en büyük diaspora grubunu oluşturması da yine iki ülke
arasındaki ilişkilerde yadsınamaz
bir öneme sahiptir.58

Fas’ın 2021
yılında Almanya
ile ilişkilerini
yine Batı Sahra
ve diğer bazı
meselelerden
ötürü kesmesi,
İspanya-Fas
ikili ilişkilerinin
geleceği
açısından
önemlidir. Fas
bu hususta
İspanya’yı daha
çok sıkıştırıp
yanına çekmek
isteyecek gibi
görünmektedir.
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Her ne kadar İspanya tarafından,
iki ülke arasındaki ilişkilerde Batı
Sahra sorununa yönelik tutumun
sorun teşkil etmesi istenmese
de özellikle eski ABD Başkanı
Trump’ın 10 Aralık 2020’de Fas’ın
Batı Sahra üzerinde egemenliğini tanımasıyla konu tekrar hararetlenmiştir. Kararın ardından
17 Aralık’ta yapılması planlanan
İspanya-Fas Hükûmetler Arası
Zirvesi Şubat 2021’e ertelenmiştir. İspanya Başbakanı Sanchez
tarafından zirvenin pandemi
nedeniyle ertelendiği ve başka
bir neden olmadığı belirtilse de
toplantının ertelenmesinin arkasındaki asıl etkenin Trump’ın kararı olduğu yorumları yapılmıştır.
İspanya’nın Batı Sahra üzerindeki
tutumununsa Trump’ın kararıyla
pek fazla bir değişikliğe uğramadığı görülmüştür. Kararın ardından İspanya Başbakanı Sanchez
yaptığı açıklamada İspanya’nın

pozisyonunun çok açık olduğunu ve BM kararlarına dayalı,
uluslararası yasalara saygılı bir
çözümden yana olduklarını dile
getirirken, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha González Laya ise
bu durumun İspanya hükûmetini
hazırlıksız yakaladığını söylemiştir.59 Laya daha sonra yaptığı açıklamada ise Batı Sahra sorunu çözümünün ne kadar güçlü ve etkili
olursa olsun tek bir ülkeye bağlı
olmadığını söylemiştir.
Fas ile olan yakın ilişkilere rağmen bu kararda Fas yanlısı bir tutum sergilenmemesi ve ABD kararının bir oldubitti (fait accompli)
olarak görülmesi, İspanya’nın BM
bazlı bir çözüme ne kadar taraftar
olduğunun bir nişanesi olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte İspanyol gazetesi El Espanol’da yapılan bir haberde, İspanya’nın Joe
Biden ile Batı Sahra konusunda
Trump tarafından alınan kararın
geri çekilmesi ve durumu çok taraflı bir zemine geri döndürmek
için temas kurduğu yazılmıştır.
Bu durum elbette Fas tarafından
hoş karşılanmamaktadır. Fas, iki
ülke arasında özellikle mülteci ve
güvenlik gibi konularda İspanya
ile olan ilişkisinde ciddi efor sarf
ettiğine inanarak İspanya’dan
Batı Sahra konusunda daha net
bir Fas yanlısı politika izlemesini
beklemektedir.
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Fas’ın Batı Sahra’yı bir güvenlik sorunu olarak
görmesi ve İspanya’nın bu konudaki tarafsız
tutumu, iki ülke arasında gerilime sebep olmaktadır. Her ne kadar iki ülke, aralarındaki
ilişkileri geliştirmek için Batı Sahra, Melilla ve
Septe konularını fazla gündeme getirmese de
Batı Sahra hususunda Fas, İspanya’dan daha
farklı beklentiler içerisine girmiştir.60 Konu ile
ilgili hoşnutsuzluk, Fas Başbakanı Saadeddin
Osmani’nin 2020’nin sonunda bir Suudi televizyonuna yaptığı açıklamada dile getirilmiştir.
Osmani, İspanya’nın Kuzey Afrika’da Fas topraklarının sınırlarındaki özerk bölgeleri olan
Septe ve Melilla’nın Fas’ın topraklarının bir
parçası olduğunu ve bu iki bölgenin geleceğinin İspanya hükûmetiyle açık bir şekilde müzakere edilmesinin gerektiğini ifade etmesi,
İspanya’da özellikle son dönemlerde Fas karşıtı görüşlerin artmasında da etkili olmuştur.61
İspanya içerisinde Fas’ın bölgede etkinliğini
arttırmasının sadece Batı Sahra ile sınırlı kalmayacağı, İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprakları Septe, Melilla ve hatta Kanarya Adaları
üzerinde isteklerinin de artacağı konusunda
endişelere sebep olmuştur. Elbette bu durumda iktidar ortağı kronik Fas karşıtı Podemos ve aşırı sağda yer alan Vox gibi partilerin
payları da büyüktür.
Tüm bu endişelere rağmen İspanya, yıllar
içerisinde sürdürdüğü tarafsız tutum ve BM
yanlısı çözüm için ısrarlı görünmektedir. Katalonya merkezli Ciudadanos Partisi’nin öne
sürdüğü Batı Sahra meselesine müdahil olma
konusundaki isteklere Dışişleri Bakanı Laya
tarafından verilen cevapta, İspanya’nın uluslararası anlamda bölgeye müdahale gibi bir
60

sorumluluğunun olmadığı dile getirilmiştir.
Ayrıca Ciudadanos’un İspanya’nın bölge üzerinde de jure olarak idari yetkisinin olduğu ve
bölgeye müdahale etmesi gerektiği iddiası
üzerine hükûmet, İspanya’nın 1976’da BM’ye
gönderdiği mektuptan bu yana bölge üzerinde herhangi bir sorumluluğunun olmadığını
dile getirmiştir.62 Pedro Sanchez son olarak 19
Ocak’da yaptığı açıklamada Mağrib bölgesinde düzen ve istikrarın sağlanabilmesi için bir
an önce Batı Sahra sorunun bir çözüme kavuşturulması ihtiyacından bahsetmiştir. Ayrıca
İspanya 2019’dan beri boş olan BM Batı Sahra
özel temsilciliği görevinin acilen doldurulması konusunda da istekli görünmektedir.63 Öte
yandan, 21 Nisan 2021 tarihinde Polisario lideri
İbrahim Gali’nin Covid-19 tedavisi görmek için
Zaragoza yakınlarındaki Logrono kentindeki bir hastanede muayene edilmesi iki ülke
arasında gerilime yol açmıştır. Ayrıca Gali’nin
İspanya’ya sahte bir Cezayir kimliğiyle girdiği
iddia edilmiştir. Konuyla ilgili açıklama yapan
Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya’dan duruma
ilişkin soruşturma açma çağrısında bulunmuştur. Akabinde İspanya Yüksek Mahkemesi
tarafından açılan soruşturmada Gali, soykırım,
cinayet, terörizm ve işkence iddialarıyla sorgulanmıştır. Fakat mahkeme daha sonra yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle davayı düşürmüştür. 17 Mayıs tarihindeyse Fas, misilleme
olarak İspanya’nın, Kuzey Afrika’daki toprakları Septe ve Melilla’ya düzensiz göç akışına
müsaade etmiş iki günde 8 binden fazla kişi
İspanya topraklarına geçmiştir. Konuyla ilgili
açıklama yapan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, “Kökeninde, Batı Sahra meselesinin yattığı
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iki ülke arasındaki krizin sorunun gerçek nedeni devam ettiği müddetçe süreceğini” söylemiştir.
Sonuç olarak İspanya tarafından konuya ilişkin tarafsız bir politika güdülse de konuya çok
fazla ilgisiz kalmadığı tespit edilmiştir. İspanya
hükûmeti iç ve dış siyasette Batı Sahra meselesinin önüne konulmasından pek hoşnut
görünmemektedir. Yıllar içerisinde pek çok
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kez hükûmetin farklı mevkilerinden yapılan
açıklamalarda BM temelli bir çözümden yana olunduğu ısrarla ifade edilmiştir ve İspanya’nın bu durumu ne kadar sürdürebileceği
merak konusudur. Fas’ın 2021 yılında Almanya ile ilişkilerini yine Batı Sahra ve diğer bazı
meselelerden ötürü kesmesi, İspanya-Fas ikili
ilişkilerinin geleceği açısından önemlidir. Fas
bu hususta İspanya’yı daha çok sıkıştırıp yanına çekmek isteyecek gibi görünmektedir.

Enver Arpa

ALMANYA VE
FRANSA’NIN
POZISYONU
Abdennour Toumi
ALMANYA’NIN POZISYONU
Mart 2021’de Fas Dışişleri Bakanlığı yaptığı
açıklamayla Batı Sahra meselesi de dâhil olmak üzere çeşitli konularda Berlin ile yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle, Rabat’taki Alman
büyükelçiliğiyle olan ilişkilerini askıya almaya
karar verdi. Rabat’taki Almanya büyükelçisinin
acil bir görüşme için çağrılarak bahsedilen
kararın iletilmesinin ardından ilişkilerin askıya
alındığı kamuoyuna açıklandı.64 Tarihsel olarak
Berlin, Batı Sahra’da BM himayesinde taraflar
arasında adil, kalıcı ve kabul gören bir siyasi
çözümün sağlandığı diplomatik formülü desteklemektedir. Bununla birlikte, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fas ile İsrail arasındaki
diplomatik ilişkilerin normalleşmesi karşılığında Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini
tanıma kararı, sözde donmuş çatışmanın yasal ve jeopolitik dinamiklerini karmaşıklaştırdı.
Ancak Almanya’nın BM Büyükelçisi Christoph
Heusgen 24 Aralık’ta yaptığı konuşmada “Tarafsız olmalısınız, tüm tarafların meşru men-

İspanya ile Fas arasında Batı Sahra sebebiyle yaşanan
diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Septe kentine
geçen düzensiz göçmenler.

faatlerini aklınızda tutmalısınız ve uluslararası
hukuk çerçevesinde hareket etmelisiniz” diyerek sorunun nihai çözümünün ilgili uluslararası kararlara uygun BM öncülüğünde yürütülmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduklarını
dile getirmiştir.65
Almanya’nın Batı Sahra sorunu konusundaki
tutumunu değiştirmeyi reddettiği, görüldüğü
gibi bir sır değil fakat haber sitesi Le Desk’e
göre Ocak 2021’de Fas’ı çok rahatsız eden
bir olay yaşandı. Bazı kişiler tarafından Polisario Cephesi bayrağının Bremen’deki Alman
Bölgesel Parlamentosu direğinde sergilenmesiydi. Ayrıca olay, AB Parlamentosundaki
“Intergroup for Western Sahara” milletvekillerinin yeni başkanı olan Avusturyalı Andreas
Schieder’ın Avrupa Birliği’ne ve Uluslararası
Kızıl Haç Komitesine Fas’ın “zorbalıklarına”
tepki gösterilmesi çağrısının hemen ardından
gerçekleşti.
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ALMANYA FAS’I NEDEN
KIZDIRIYOR?
Almanya’nın Fas’ı sinirlendiren hareketleri sadece bunlarla sınırlı değil, Ocak 2020’de BM
himayesinde Almanya’da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı davetli listesinden
Rabat’ın çıkarılmasının Fas-Almanya ilişkilerinde soruna sebep olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca 21 Aralık 2016’da AB Adalet Divanı, AB
ile Fas arasındaki anlaşmaların bölge halkının
rızası olmadığı için Batı Sahra’yı kapsamadığını açıkladı. BM tüzüğüne göre Batı Sahra›nın
Fas›ın egemen topraklarının bir parçası olmadığı, kendi kaderini tayin etme hakkına sahip
olduğu ilkesine dayandırılan bu karar sebebiyle 2018’de AB Adalet Divanı AB-Fas balıkçılık anlaşmasının Batı Sahra kıyıları için geçerli
olmadığına hükmetti.66

FRANSA’NIN POZISYONU
İspanyolların 1976›da bölgeden ayrılmasından
beri Fransa, Cezayir›in etkisi altına girecek bağımsız bir Sahravi devletinin ortaya çıkmasına
karşı olduklarını hiçbir zaman gizlemedi. Fransa aynı zamanda Fas›taki ilk ticari ortak ve ana
yatırımcı konumunda olup Fas›taki doğrudan
yabancı yatırımcıların %70›ini oluşturmaktadır.
Fransa›nın muazzam siyasi, ekonomik ve kültürel çıkarları var ve Batı Sahra›nın bağımsızlığını, ortağı için istikrarsızlaştırıcı bir faktör olarak görüyor. Bununla birlikte, Fransa›nın Batı
Sahra sorununa yaklaşımı belirsiz bir politikadır. Karmaşık konuyu tamamen insani açıdan
görmektedir, Fransa, Avrupa Birliği’nin 2018’de
9 milyon euroya ulaşan temel gıda ürünlerinin, ilaçların tedarikine, aynı zamanda eğitim
altyapılarının seviyesinin iyileştirilmesine ve
özellikle tahsis edilen insani yardım faaliyetlerine katılmaktadır. Fransa ayrıca Tindouf’taki
Sahrawi mülteci kamplarında çok aktif olan
Mülteciler Yüksek Komisyonunun (HCR) çalışmalarına da mali katkıda bulunmaktadır.
66
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Fas’ın tarihî müttefiki ve stratejik ortağı olan
Fransa’nın Batı Sahra sorunundaki pozisyonu
Macron’un partisi olan LaREM’in (La République En Marche) siyasi tutumu üzerinden şekillenmektedir. LaREM’in üst düzey üyeleri,
ABD’nin Batı Sahra’da ani bir şekilde Fas’ın hâkimiyetini tanımasıyla tetiklenen dinamiğin bir
parçası olunması gerektiğini düşünmektedir.
Bu düşünce, Başkan Macron ve LaREM vekillerinin birçoğu tarafından güçlü bir şekilde
desteklenmektedir.
LaREM milletvekili ve eski hükûmet sözcüsü
Benjamin Griveaux, Fas Basın Ajansı MAP’e
verdiği demeçte, “ABD, kısa süre önce -Biden
yönetimi de bunu onayladı- Batı Sahra’da Fas
hâkimiyetini tanıyarak bölgede uzun süredir
devam eden çatışmanın kalıcı ve adil bir şekilde çözülebilmesinin önünü açtı. Gerçekten
bunun sürdürülebilir olması için Fransa ve aynı
zamanda Avrupa Birliği, tüm rolünü oynayarak çok taraflı bu yaklaşımın parçası olmalıdır”
demiş ve bu bağlamda “Fas’ın tarihî müttefiki
ve stratejik ortağı olan Fransa, hem Avrupa’da
hem de Fas’ın komşu ülkelerindeki mevcut son
direnişleri kaldırmak için çalışabilir” açıklamasıyla Fas’a somut destek vaadinde bulunmuştur.
Sonuç olarak, Fas ve İsrail arasında karmaşıklıktan uzak bir noktaya ulaşan normalleşme meselesi, Paris’in pozisyonuna göre Sahra’daki duruma etki edebilir. Her şeyden önce, bölgesel istikrar ve Fas’ın özellikle belirli
silahlı gruplara karşı mücadelede çok katkıda
bulunduğu tüm Sahel bölgesinin güvenliği
için bu gereklidir. Fransa açısından, Sahra’nın
“Faslılığının” tanınması, aynı zamanda yerel
halk ve güney Fas’ın eyaletleri için ekonomik
kalkınma açısından bir fırsattır. Bu nedenle
Fransa, Polisario ve Fas arasındaki çatışmada
yeni bir unsur olarak görünüyor ve özellikle, Batı Sahra’daki referandum için Birleşmiş

“Sahara occidental : à la Cour de justice de l’UE, une victoire symbolique pour le Front Polisario”, Le Monde, 16 Ocak 2018.
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Milletler Teşkilatı Misyonu olan
MINURSO’nun görev süresinin
yenilenmesi ve şu anda BM Güvenlik Konseyinde, İtalyan Staffan de Mistura’nın Sahra’ya yeni
bir Birleşmiş Milletler özel elçisi
atanması ilgili müzakere ve anlaşmazlık konularından biri olarak öne çıkmaktadır.
Yeni özel elçinin misyonları değişmeseydi BM, 1974’e kadar
uzanan bir çatışmayı devam ettirmek istiyormuş ve hepsinden
önemlisi, sonuncuyu görmezden geliyormuş izlenimi vererek dünyaya çok kötü bir mesaj
göndermiş olurdu. Bu bağlamda
son gelişmeler arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından
Sahra’nın Faslı karakterinin bir
özerklik statüsü çerçevesinde
tanınması, Polisario’nun 1991 tarihli ateşkes anlaşmasını feshetmesi, Cezayir’in Fas ile diplomatik ilişkilerinin kopması sayılabilir.
Bu bağlamda özel elçinin misyonu, Fransa da dâhil olmak üzere
Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin
rehin olduğu Fas’ın önerdiği çözümden yanadır.
Öte yandan, Fransız siyasi çevrelerinde çok etkili bir Yahudi
lobisi ve şiddetle Cezayir karşıtı
ve Fas yanlısı olan medya çevreleri vardır. Bu, Rabat ve Tel Aviv
arasındaki stratejik yakınlaşma
ışığında, Fas ve İsrail arasındaki karmaşık ilişkilerin çözülmesi
sürecini daha da güçlendirdi.
Bu yakınlaşma Cezayir’i istikrarsızlaştırmak için Paris tarafından
tam olarak desteklenen bir yakınlaşmadır. Nihayetinde Rabat,

Sahra halkının direnişini kırmak
için İsrail ile askerî olarak bir araya gelerek ve tamamen yakın
ilişki yaklaşımını sürdürerek Batı
Sahra’daki çatışmanın tamamen
askerî yönetimine olan güvenini yeniden kazandı. Ancak bu,
Cezayir›in kendisini bu çatışmada güvenilir bir aktör olarak
konumlandırmasını istemeyen
Fransa›nın pozisyonundan yana
çatışmanın sürdürülebilirliği için
baskı yaratmaktadır.

BATI SAHRA’DA BIR
LAREM OFISININ
AÇILMASI
Güney Fas toprakları olarak bilinen şehirlerde Fransız varlığının,
liman kenti Dakhla örneğinin,
Batı Sahra sorununda Paris’in
temkinli hatta klasik politikasında bir geri dönüş olduğunu gördük. Bu durum Fransa’nın Mağrip’teki yeni politikasının simgesidir. Liman kenti Dakhla’da
LaREM’in şube açması örneğinde olduğu gibi Paris artık klasik
hatta temkinli politikasını terk etmektedir. Ulusal Mecliste Fransa-Fas Dostluk Grubu Başkan
Yardımcısı Madam Marie-Christine Verdier-Jouclas’ın açıklamaları bunu göstermektedir. “Fas,
Afrika kıtasındaki yenilenebilir
enerji kullanımında şimdiden ön
saflarda yer alıyor, bilgi birikimi
ve uzmanlığı herkes tarafından
kabul edilmektedir … Dakhla, orta
vadede, ekolojik geçiş için büyük
kıta platformu hâline gelmek için
gerekli tüm potansiyele sahiptir …
Fransa ve Avrupa Birliği, Fas ve

: İki ülkenin
pozisyonunun
da taban tabana
zıt olduğu
görülmektedir.
Berlin'in
pozisyonu
tutarlı
görünmekte
ve bölgedeki
jeopolitik
değişiklikler
ve ortaya çıkan
hem içsel
hem de bazen
dışsal politik
ve ekonomik
zorunluluklar
nedeniyle
giderek daha
karmaşık
hâle gelen bu
sorunu çözmek
istemektedir.

www.orsam.org.tr

31

RAPOR
Aralık 2021

35

tüm bölge için önemli olan bu fırsatı kaçırmamalıdır.”67
LaREM hareketinin, kuruluşun beşinci yılında
Mağrip ve Batı Afrika’da yaşayan Fransızlar ile
arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla Batı
Sahra’daki liman kenti Dakhla’da şube açtığı
Ulusal Mecliste Marie-Christine Verdier-Jouclas tarafından duyuruldu. Verdier Jouclas,
sağlık koşulları izin verir vermez bu yeni şubenin resmen açılışını yapmak için Dakhla’ya
seyahat etme sözü verdi. Fransa’nın pozisyonunu etkileyen bu siyasi eylem, birçok Fransız
siyasi figürün Fransa’yı Amerika Birleşik Devletleri’ne uymaya ve Fas’ın Batı Sahra üzerindeki tam egemenliğini tanımaya çağıran sayısız çağrılarının ardından geldi.

SONUÇ
Avrupa Birliği, Fas hükûmetinin Batı Sahra
bölgesini ilhak etme kararını, Sahravi halkının
kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu konusunda uzun süredir devam eden
Birleşmiş Milletler mutabakatını gerekçe göstererek reddetmektedir. Almanya, Trump’ın
Batı Sahra kararı sonrasında Avrupalıların öncülüğünü üstlenerek konuyu BM Güvenlik
Konseyinde gündeme getirdi, aynı argüman
üzerinden ABD’yi uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırdı, Trump’ı onayla-

Batı Sahra Sorunu

mak için birçok ülkenin Trump’ın kararını takip
etmediğine dikkat çekti. Ancak Avrupa Adalet
Divanının, AB’nin Fas ile yaptığı ticaret anlaşmalarının kendi kendini yönetemeyen bir bölge olan Batı Sahra için geçerli olmadığına dair
çeşitli kararlarına rağmen Sahravilerin rızası
alınamadı.
Fransa nezdindeyse özellikle de proaktif bir
pozisyon almış görünen iktidar partisi LaREM
tarafında tam tersi bir durum söz konusudur.
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın konuya
dâhil olmadığı ve Cumhurbaşkanı Macron’un
yaklaşan seçim arifesinde ve Cezayir ile tekrar
eden gerilimlere başka bir katman eklemek
istemediği gözlemlenmektedir.
Sonuç olarak iki ülkenin pozisyonunun da taban tabana zıt olduğu görülmektedir. Berlin’in
pozisyonu tutarlı görünmekte ve bölgedeki
jeopolitik değişiklikler ve ortaya çıkan hem içsel hem de bazen dışsal politik ve ekonomik
zorunluluklar nedeniyle giderek daha karmaşık hâle gelen bu sorunu çözmek istemektedir. Öte yandan LaREM partisinin ve hükûmetin pozisyonu, eğer teyit edilirse, Batı Sahra’da
istikrarsızlığa yahut açık bir şekilde Cezayir›in
istikrarsızlığına ve Mağrip›te bütünsel bir süreçteki herhangi bir yapının inşasının mesela
Mağrip Arap Birliğinin sağlanmasının engellenmesine sebep olmaktadır.

67

“Tribune - Sahara : la France doit s’impliquer dans la dynamique en cours” Le site de Verdier Jouclas, 12 Şubat 2021.
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“Tribune - Sahara : la France doit s’impliquer dans la dynamique en cours” Le site de Verdier Jouclas, 12 Şubat 2021.
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ABD VE
İNGILTERE’NIN
POZISYONU
Ramazan Oduncu
Amerika’nın çok uluslu yapısı ve devletleşme
süreci, Washington yönetiminin self determinasyon olarak adlandırılan milletlerin kendi
geleceklerine kendilerinin karar verme politikasını desteklemesine sebep olmuştur. Ancak
Fransa ve İspanya gibi kolonyal güçlerin Batı
Sahra pozisyonlarının belirlenmesinde etkili
olan çıkar unsurları Amerika için de etkilidir.
Fas Krallığı özellikle soğuk savaş döneminde
güvenilir bir ortak olarak değerlendirilmiştir. Soğuk Savaş sırasında Sahravilerin Sovyetler Birliğinden destek alma ihtimali ABD
için önemli bir tehlike olarak kabul edilmiştir.
Sahraviler SSCB’den hiçbir yardım almasa da
ABD yönetiminin bu ihtimal karşısındaki tutumu Henry Kissinger tarafından net bir şekilde
ifade edilmiştir. Kissinger Amerika’nın Atlantik
bölgesinde yeni bir Angola’yı asla kabul etmeyeceğini belirtmiştir.68 Günümüzde de sözde
İslami olarak nitelendirilen radikal unsurlarla
mücadelede Fas, ABD için önemli bir müttefik
olmuştur. Son olarak da İsrail ile normalleşme

22 Aralık 2020'de Batı Sahra'da Fas hâkimiyetinin tanınması
karşılığında İsrail ile Fas arasında normalleşme anlaşmasının
ardından ABD ve İsrail heyetinin Fas ziyareti.

adımları atan Fas Krallığı, ABD ve Batı ile olan
iş birliğini çekeceği tepkiye rağmen bir adım
öteye taşımıştır. Fas Krallığı’nın göstermiş olduğu bu sadık müttefiklik göstergeleri, 25 yıl
boyunca Sahra’da bulunduğu sürede ABD’nin
desteğini almasına sebep olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nin takip etmiş olduğu
bu politika, savaşı önemli ölçüde Fas’ın lehine çevirmiştir. Bu neticenin elde edilmesinde
ABD’nin Fas’a sağlamış olduğu askerî ve ekonomik yardımların önemli bir etkisi olmuştur.69
Eski ABD Dışişleri Bakanı ve BM Batı Sahra
Özel Temsilcisi James A. Baker ile 2004 yılında
gerçekleştirilen röportaj, ABD’nin Batı Sahra
konusunda takip etmiş olduğu pozisyon hakkında önemli detaylar sunmaktadır. James
Baker, Sahravilerin Soğuk Savaş döneminde
ABD’nin düşmanlarına paralel bir pozisyon
benimsediğini belirtmiştir. Bu bağlamda Polisario Cephesi’nin Küba ve Libya’ya yakın durmasının ABD tarafından bir tehlike olarak al-

68

Alejandro Salamanca, “Kissinger and the Sahara”, Atalayar, 16 October 2020.

69

R. Barras Tejudo, G. Faleg and Y. Zoubir, “THE SAHEL: EUROPE´S AFRICAN BORDERS”, ed. D. Ghanem-Yazbeck, European
Institute of the Mediterranean, 2018, p. 38.
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gılandığını belirten Baker, buna
karşın Fas’ın Washington’a çok
yakın durduğunu ifade etmiştir.
Yine Fas’ın bölgede üstlenmiş
olduğu role dikkat çeken Baker,
İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmesinin
de kendileri için önemli olduğunun altını çizmiştir.70

İngiliz
hükûmetiyse
hâlihazırda
Batı Sahra’nın
statüsünü
belirsiz olarak
değerlendirmeye
devam
etmektedir.
Bu bağlamda
hükûmet
sitesinde Batı
Sahra hakkında
yer alan resmî
açıklamada
Sahra halkının
kendi kaderini
belirlemesine
destek verildiği
belirtilmektedir.
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11 Eylül saldırıları ABD’nin dış politika önceliklerinde önemli bir
değişime yol açmıştır. Washington yönetimi dost ülkelerin belirlenmesinde, saldırılar sonrasında ilan edilen teröre karşı küresel
savaşa ülkelerin ne kadar destek
verdiğini önemli bir kriter olarak
değerlendirmiştir. Cezayir’in bu
noktada Kuzey Afrika’da terörle
mücadelede önemli bir partner
olarak öne çıkması ABD-Cezayir
ilişkilerinin gelişmesine sebep
olmuştur. Bush yönetimi tarafından Cezayir’in bölgedeki kilit
rolü kabul edilmiş ve kamuoyu
önünde bu role övgülerde bulunulmuştur.71
ABD’nin Sahra politikası yakın
dönem itibarıyla incelendiğinde, Obama yönetiminin Bush
yönetimine göre önemli bir politika değişikliğine gitmediği görülmüştür. Önceki dönemlerde
olduğu gibi Obama döneminde
de Batı Sahra meselesi Washington yönetimi için dış politika

önceliği hâline gelmemiştir. 2013
yılında dönemin Beyaz Saray
sözcüsü Jay Carney’in yapmış
olduğu açıklama, Obama yönetiminin Sahra konusunda Fas’a
destek verdiğini göstermiştir.
Carney açıklamada Fas’ın inandırıcı, gerçekçi ve ciddi şekilde
hazırlanmış bir özerklik planı
olduğunu belirtmiş, bu planın
uygulanmasıyla Sahra halkının
kendi iç işlerini barışla çözebileceklerini dile getirmiştir.72 ABD
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2013 yılı İnsan Hakları
Gözlem Raporu’nda Fas’ın Batı
Sahra’da gerçekleştirmiş olduğu
insan hakları ihlalleri73 kamuoyunun dikkatine sunulmuş olsa
da Obama’nın Fas ile geliştirmiş
olduğu ilişkinin ve siyasi çıkarların Batı Sahra meselesinin önüne geçtiği görülmüştür. Nitekim
2013 yılının Kasım ayında Kral VI.
Muhammed ile bir araya gelen
Obama demokratik reformların geliştirilmesi için bir mesaj
vermiş, ekonomi ve güvenlik
alanındaki iş birliğine vurgu yapmıştır. Batı Sahra konusunda da
Obama Fas’ın planına destek
verdiklerini açıklamış ve yürütülen görüşmeleri yakından takip
ettiklerini ifade etmiştir.74 Dolayısıyla Obama döneminde mevcut statüko korunmuş, bölgenin

70

Mishal Hussain, “Sahara Marathon Interview: James A. Baker III”, Wide Angle, 19 August
2004.

71

Yahia H. Zoubir, “American Policy in the Maghreb: The Conquest of a New Region?”, Real
Instituto Elcano, 24 July 2008, p. 3-9.

72

“U.S. Says Morocco Plan for W. Sahara: Serious, Credible”, Naharnet, 22 November 2013.
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“Morocco 2013 Human Rights Report”, U.S Department of the State, 2013.

74

“Joint Statement by the United States of America and the Kingdom of Morocco”, The
White House, 22 November 2013.
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istikrarsızlaşması ve Washington için dış politika önceliği olan küresel teröre açık hâle gelmemesi tercih edilmiş, Fas ve Cezayir arasında denge kurulmuştur. 2016 yılında yaşanan
MINURSO (BM Batı Sahra Referandum Misyonu) krizine ABD önemli bir tepki göstermiştir.
Fas’ın MINURSO görevlilerini ülkeden deport
etmesi üzerine BM Güvenlik Kurulu Fas’a uyarıda bulunmuş ve ilgili uyarı ABD tarafından
desteklenmiştir.75
Trump’ın göreve geldiği ilk süreçte bazı yayın organları tarafından ABD’nin Batı Sahra
konusundaki tutumunun değişeceği iddia
edilmiştir. BM New York Koordinatörlüğünde
ABD siyasi koordinatörü olarak görev yapan
Amy Tachco’nun konuyla ilgili yapmış olduğu
açıklama, Trump’ın önceki dönemlerde takip
edilen politikayı değiştirmeyeceğini belirtmiştir. Tachco’nun açıklamasında Batı Sahra’da
somut gelişmelerin yaşanması ve uzlaşı için
çağrı yapıldığı ancak somut adım atılması konusunda ABD’nin aktif bir rol üstlenmeyi arzulamadığı görülmüştür.76 Ancak Trump’ın görevi bırakmasına günler kala 11 Aralık’ta yapmış
olduğu açıklama, yeni yönetime Batı Sahra
konusunda önemli bir yük bırakmıştır. Trump
11 Aralık’ta yapmış olduğu ilgili açıklamasında
Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyacaklarını belirtmiştir. Bu açıklamanın Fas’ın
İsrail ile normalleşme adımıyla ilgili olduğu
açıkken buna ek olarak Trump’ın başta Moritanya ve Cezayir’in önceliklerini göz önüne almadığı anlaşılmaktadır.
Trump’ın yapmış olduğu bu açıklamanın Biden yönetimi tarafından uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmamıştır. Mart
ayı sonunda gerçekleştirmiş olduğu konuş-

masında Fas ile Polisario Cephesi arasındaki
siyasi müzakerelere destek verdiklerini vurgulayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den de BM Batı
Sahra Özel Temsilcisi atanma sürecinin hızlandırılmasını istemiştir. Blinken, Mayıs 2019’da
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Kohler’in
görevi bırakmasıyla boş kalan koltuğa yeni
bir ismin atanması gerektiğini vurgularken,
Trump’ın geçtiğimiz yılın aralık ayında yapmış
olduğu Fas’ın hâkimiyetini tanıma açıklaması
hususunda sessiz kalmıştır.77
İngiliz hükûmetiyse hâlihazırda Batı Sahra’nın
statüsünü belirsiz olarak değerlendirmeye
devam etmektedir. Bu bağlamda hükûmet
sitesinde Batı Sahra hakkında yer alan resmî
açıklamada Sahra halkının kendi kaderini belirlemesine destek verildiği belirtilmektedir.78
Birleşik Krallık, her ne kadar BM’nin Batı Sahra
pozisyonunu takip ettiğini belirtse de Brexit
sonrasında yaşanan bazı gelişmeler bu hususu sorgulanabilir hâle getirmiştir. 2019 yılı
sonunda Nasır Bourita ve Andrew Murrison
arasında Londra’da gerçekleşen toplantıda
ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma
uyarınca AB ile Fas arasında mevcut olan serbest ticaret anlaşması benzeri bir anlaşmanın
yapılması amaçlanmış, böylece AB’den ayrılan Birleşik Krallık ile Fas arasındaki ticaretin
zarar görmemesi hedeflenmiştir.79
Anlaşmanın Batı Sahra’yı da kapsıyor olması
Birleşik Krallık’ın bu konudaki pozisyonunun
sorgulanmasına sebep olmuştur. Birleşik Krallık Batı Sahra Kampanyası (WSCUK) üyeleri
ilgili anlaşmanın AB ve İngiliz mahkeme kararlarını görmezden geldiğini ve işgal altındaki
Batı Sahra halkını göz ardı ettiğini iddia etmiştir.
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“Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara”, UN Security Council, 19 April 2016.
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“Explanation of Vote for MINURSO Renewal”, United States Mission to the United Nations, 27 April 2018.
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“Washington confirms support for Morocco-Polisario talks”, Middle East Monitor, 31 March 2021.
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“Western Sahara and the UK”, Gov UK.
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Tamba François Koundouno, “Morocco, UK sign post-Brexit association agreement”, Bilaterals, 26 October 2019.
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Benzer şekilde 2015 yılında WSCUK tarafından
başlatılan dava sürecinde AB ile Fas arasında
imzalanan gümrük anlaşması uyarınca Fas’tan
gelen ancak aslında Batı Sahra menşeli olan
ürünlerin ülkeye alınmasının yasal olmadığı
savunulmuştur. Buna ek olarak yine İngiliz gemilerinin Batı Sahra kıyılarında av yapmasının
Fas ile yapılan anlaşmalarca yasal kılınamayacağı açılan davada belirtilmiştir. Birleşik Krallık Yüksek Adalet Divanı, WSCUK’un açmış
olduğu davayı Avrupa Birliği Adalet Divanına
göndermiştir. Divan’ın Batı Sahra lehine karar
alması üzerine Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi Nisan 2019’da bu kararı onamıştır.80
80
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Bu kararı örnek gösteren WSCUK üyeleri,
2019 yılı sonunda imzalanan ilgili anlaşmanın
Birleşik Krallık yasalarına ek olarak Batı Sahra halkının haklarını ihlal olduğunu belirtmiştir.
17 Mart 2021 tarihinde WSCUK tarafından yasal süreç başlatılmış, ancak nisan ayı itibarıyla
konu ile ilgili somut bir gelişme yaşanmamış
ve İngiliz hükûmeti tarafından da bir açıklama
yapılmamıştır. Ticari anlaşmalar bağlamında
yaşanan anlaşmazlıklar göz ardı edildiğinde,
Birleşik Krallık’ın BM’nin Batı Sahra pozisyonunu destekleme politikasını sürdürdüğü görülmektedir.

“Brexit UK risks copying EU’s Sahara flaws”, Bilaterals, 8 March 2020.
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RUSYA VE ÇIN HALK
CUMHURIYETI’NIN
POZISYONU
Burç Eruygur
RUSYA VE BATI SAHRA MESELESI
Batı Sahra krizine yönelik Rus perspektifi ilk
başta net bir bakış açısına sahip olmamıştır.
1990’larda Sovyetler Birliğinden bağımsızlığını kazanmasının ardından Rusya’nın dış çatışmalara ilgisi çoğunlukla eski Sovyetler Birliği
(SSCB) topraklarında ortaya çıkan gelişmelere dayanmıştır. Yine de bu, Batı Sahra’da Rus
varlığının olmadığı anlamına gelmemektedir.
Dağlık Karabağ, Güney Osetya, Abhazya ve
Transdinyester gibi bölgesel meselelerdeki
Rus askerî varlığı oldukça önemli olmaya devam ederken, Moskova’nın eski SSCB sınırları
dışındaki varlığı daha mütevazi bir yapıya sahip olmuştur. Özellikle Rusya’nın Batı Sahra
bölgesindeki varlığı, 1998 yılının rakamlarına
göre sadece 25 kişiden oluşmuştur.81 Bu durum, SSCB döneminde Afrika’ya yönelik yapılan siyasi ve askerî yardımlara zıttır ve 21. yüzyıla kadar Moskova’nın Afrika kıtasına yönelik
sınırlı siyasi, ekonomik ve askerî politikalarını
temsil etmektedir. Bu sınırlı varlığın birkaç ne81

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 05 Haziran 2019'da Rusya'nın
başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile
bir araya geldi.

deni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Rusya’nın
içinde bulunduğu konumdan kaynaklanmaktadır. Sovyetler Birliğinin çöküşünün bir sonucu olarak Rusya, Vladimir Putin’in daha sonra
“yakın yurt dışı” (бли́жнее зарубе́жье) olarak
tanımladığı eski SSCB topraklarında ortaya
çıkan büyük bir güç boşluğuyla başa çıkmak
zorunda kalmıştır. Bu boşluk hem Moskova’nın
bölgedeki çıkarlarını hem de Rus topraklarının
dışında kalan Rus nüfusunun çıkarlarını tehdit
etmiştir. İkincisi, Rusya çeşitli etnik ve ekonomik problemlerden kaynaklı iç meselelerle
meşgul olmuştur. Bu nedenle, o dönem Moskova’nın politikalarında Ortadoğu ve Kuzey Afrika birinci öncelik olarak görülmemiştir.
Rusya’nın çıkarları Kuzey Afrika ve Batı Sahra
bölgesini kapsayacak şekilde genişlemeye
başladıktan sonra Moskova, Batı Sahra krizine
ilişkin daha belirgin ve açık bir yaklaşım belirlemiştir. Modern ve tarihsel bağlamda Rusya,
krizin her iki tarafına olan ilgisinden dolayı şu
ana kadar dengeli ve tarafsız bir yaklaşım sergi-

Sharyl Cross. Russia and NATO Toward the 21st Century: Conflicts and Peacekeeping in Bosnia-Herzegovina and Kosovo,
(Abingdon-on-Thames: Routledge, 2001) 19.
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lemiştir.82 Fas bağlamında, Moskova’nın Rabat
ile önemli ticari ve ekonomik bağları olmuştur.
Bu anlamda, Fas’ın Moskova büyükelçisi ve
Rusya’nın dışişleri bakan yardımcısı, Batı Sahra
krizini ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 17 Mart
2021’de Kremlin’de bir araya gelerek Rusya’nın
Kuzey Afrika ülkesiyle tutarlı diyaloğunu açık
bir şekilde sergilemiştir. Ancak bununla birlikte, Fas’ın Rusya aleyhine Avrupa için alternatif
bir enerji güzergâhı olma olasılığı Moskova’nın
dikkatle takip ettiği bir unsur olarak görülmektedir. Rusya, aynı zamanda ABD, İngiltere,
Fransa ve İspanya’yı içeren Batı Sahra Dostları
Grubu çerçevesinde, bu bölgesel krize her iki
tarafın kabul edebileceği bir çözüm bulmak
amacıyla Polisario Cephesi ile birçok kez görüşmelerde bulunmuştur. Rusya’nın Cezayir
ile ilişkisi, Moskova’nın hem günümüzde hem
de SSCB döneminde, Kuzey Afrika’daki en büyük askerî teçhizat ve silah ithalatçısı olduğu
için Kremlin’in Batı Sahra krizine yaklaşımında
da büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda,
Cezayir’in Polisario Cephesi’ne desteği, Rusya’nın krizin iki ana aktörüne karşı yaklaşımına
özel bir dinamik dâhil etmektedir.
Batı Sahra krizine yönelik yukarıda bahsedilen dinamiklere rağmen Moskova, bölgede
uluslararası politikalara katılımıyla krizin çözümünde tarafsız kalmaya çalışmaktadır. 2018
yılında Birleşmiş Milletler Batı Sahra Referandum Misyonu’nun (MINURSO) altı ay daha devam etmesi kararını veto etmemesi üzerine
konuşan Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimî
Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, bunu
Moskova’nın Batı Sahra’daki BM misyonunun
yürüttüğü çalışmaya değer verdiği gerekçesiyle veto etmediklerini savunmuştur.83 İki yıl
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sonra Rusya, Moritanya yakınlarında bulunan
Guerguerat sınır kasabasında tırmanan gerilimlerde MINURSO’nun değerini bir kez daha
vurgulayarak bu politika yaklaşımını hâlâ savunduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın
Dairesinden yapılan açıklamada Moskova’nın
Batı Sahra krizinin iki baş aktörünü MINURSO tarafından gözetilen bölgedeki durumu
daha da kötüleştirmeye yönelik adımlardan
kaçınmaya çağırırken, aynı zamanda adil ve
kalıcı barışın ancak BM Güvenlik Konseyi ve
BM Genel Kurulu kararlarına bağlı olarak sağlanabileceğini duyurmuştur.84 Sonuç olarak,
her ne kadar Rusya Batı Sahra krizinde var
olan aktörlerle sağlıklı bağlar oluşturmaya çalışıyor olsa da krize yaklaşımında esas olarak
MINURSO’nun ve Birleşmiş Milletlerin kanunlarının ve yetkilerinin sınırları içinde kalmayı
amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, tıpkı Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görüldüğü gibi Rusya’nın
Afrika kıtasındaki politikalarının bir parçasıdır.
Wagner Grubu’nun Libya ve Mozambik’teki
faaliyetlerinde görüldüğü üzere bu politikalar
farklılık göstermektedir. Ancak bu politikaların
tamamı Rusya’nın küresel anlamda Afrika’daki
varlığını büyüterek Soğuk Savaş döneminde
sahip olduğu süper güç statüsünü geri kazanma hedefi kapsamında yürütülmektedir.

ÇIN VE BATI SAHRA MESELESI
Çin›in Batı Sahra krizine ilişkin tutumunu özetlemeden önce Pekin›in krizin önemli aktörleriyle duruşunu incelemek gerekmektedir. Afrika kıtası genelinde, Çin’in hem hükûmet hem
de şirketler düzeyinde geçtiğimiz yıllarda Fas
ile ortak gerçekleştirilmiş önemli etkinlikleri ve
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Jacques Roussellier. A Role for Russia in the Western Sahara?, June 5, 2018, https://carnegieendowment.org/sada/76532.
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Russia decides against vetoing resolution on Western Sahara to keep UN mission, April 28, 2018, https://tass.com/
politics/1002277.
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Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Comment by the Information and Press Department on the developments
in Western Sahara, November 13, 2020. https://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/
kommentarij-departamenta-informacii-i-pecati-mid-rossii-o-situacii-v-zapadnoj-sahare?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_
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ekonomik ortaklıkları mevcuttur.
Pekin, pay sahibi olduğu ve Fas’ın
ortaya çıkarmayı amaçladığı Batı
Afrika-Batı Avrupa ticari ulaşım
koridoru kapsamında Tanca Limanı ve ülkenin el-Burak yüksek
hızlı demiryolu hattının genişletilmesinde önemli rol oynayarak
Avrupa ile Afrika arasındaki bağlantının geliştirilmesinde stratejik
bir rol oynamayı planlamaktadır.85
Afrika’nın diğer ülkelerinde gerçekleştirdiği çoğu yatırımlarına
benzer şekilde, Çin’in Fas’ın ulaşım ve altyapı sektörüne ilgisi,
Pekin’in Kuşak Yol İnisiyatifi (BRI)
çerçevesinde ekonomik bağımlılığı ve siyasi etkisini genişletme
isteğinden kaynaklanmaktadır.
Bu bağlamda, Fas’ın BRI’nın deniz yolu projesinde kendine özgü
konumu ve İspanya üzerinden
Avrupa’ya doğru alternatif bir rota olarak hizmet etme potansiyeli, Çin adına Fas’ı etkileşim içinde
olması gereken bir ortak hâline
getirmektedir. Bu açıdan Çin-Fas
ilişkilerinin, Fas’ın, Çin Halk Cumhuriyeti’ni Çin halkının tek temsilcisi olarak tanıyan ikinci Afrika
ülkesi olması, iki ülke arasındaki
ilişkilerde önemli bir etken olarak
göze çarpmaktadır.
Öte yandan, Pekin, Fas›tan iki ay
sonra Aralık 1958›de kendisini
aynı şekilde resmî olarak tanıyan Cezayir ile de güçlü siyasi ve
ekonomik bağlar kurmuştur. Fas

ile sahip olduğu siyasi bağların
aksine Çin-Cezayir ilişkileri, geçmişi göz önüne alındığında çok
daha güçlü bir yapıya sahiptir. Fas
ile kıyaslanınca Çin-Cezayir ilişkileri, Rabat’ın iki katı büyüklüğünde ikili ticaret hacmine sahip olması ve tarihsel olarak sömürge
karşıtı hareketleri desteklemeleri
ve Bağlantısızlar Hareketi’nde
önemli rollere sahip olmaları nedeniyle geleneksel olarak daha
güçlüdür.86 Diğer taraftan Pekin,
Rabat’a yönelik algısına benzer
şekilde, Cezayir’i ticaret ve yatırım bağlamında Kuzey Afrika’da
etkili bir yer edinmek için önemli bir platform ve müttefik olarak
görmektedir. Hatta Cezayir’deki
Çin ticaret ve yatırım rakamları,
komşusuna göre çok daha yüksek olarak görülmektedir. Ayrıca,
Pekin, Cezayir’in ana ticaret ortağı
olmasının yanı sıra, aynı zamanda Pekin’in Mağrip bölgesindeki
en büyük pazarıdır. Bu rakamlar
büyük ölçüde iki ülke arasındaki
geleneksel bağlardan kaynaklanmaktadır. Ancak Fas’ın aksine
Cezayir, BRI projesi bağlamında
Çin için aynı jeostratejik öneme sahip değildir çünkü Avrupa
pazarlarına ulaşımı deniz bağlantısıyla sınırlıdır. Sonuç olarak,
Fas’ın jeostratejik konumu, Çin’in
Cezayir ile ilişkilerinde bir denge
görevi görmektedir ve bu da Cezayir’i Pekin ile daha yakın ilişkiler
kurmaya teşvik etmektedir.
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Michael Tanchum and Nerea Alvarez-Ariztegui. China’s chance to bridge the Algeria–
Morocco divide, March 12, 2021, https://www.eastasiaforum.org/2021/03/12/chinaschance-to-bridge-the-algeria-morocco-divide/.
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Hang Zhou. China’s Balancing Act in the Western Sahara Conflict, (Boston: Boston
University, 2018): 150.
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Fas ve Cezayir ile olumlu siyasi ve ekonomik
ilişkileri olmasına rağmen Çin, Batı Sahra krizi
bağlamında Rabat ile Cezayir arasındaki gerilimlere dâhil olmak istemediğinden her iki
ülkeye de göreceli olarak tedbirli yaklaşmaktadır. Çin, Birleşmiş Milletler Batı Sahra Referandum Misyonuna (MINURSO) az miktarda
asker göndererek uzun süredir devam eden
anlaşmazlıkla ilgili resmî bir politika uygulamaktan kaçınmıştır ve BM’nin çözüm bulma
çabalarını desteklemeyi seçmiştir.87 Çin’in Batı
Sahra krizine uluslararası bir çözümü desteklemesi ve tarafsız bir tutum sergilemesi birkaç
faktörden kaynaklanmaktadır. Bu faktörlerden
ilki, anlaşmazlığa dâhil olmanın Çin’in çıkarlarına fayda sağlamamasıdır çünkü Pekin’in krizin
taraflarından herhangi biri lehine hareket et-
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mesi Fas veya Cezayir’den biriyle sahip olduğu
güçlü ilişkilere zarar verecektir. Sonuç olarak,
bu durum Pekin’i iki Mağrip ülkesiyle ilişkilerini dengeleme konusunda tarafsız bir duruşa
itmektedir. Dikkate alınması gereken ikinci faktör, aynı zamanda yukarıda bahsedilenler çerçevesindedir. Krizin herhangi bir tarafına yönelik bir politika yönelimi söz konusu olursa Pekin,
Fas veya Cezayir tarafından kendi sınırları içinde gerçekleşen ve uluslararası kamuoyu tarafından sıkça dile getirilen baskın politikalarına
karşı bir tutum benimseme potansiyeli vardır.
Dolayısıyla Çin, Mağrip bölgesindeki nüfuzunu
sürdürecek bir tavrı benimsemeyi ve bu bağlamda MINURSO’ya destek vermeyi dış politika
hedeflerini ilerletmek için daha kazançlı bir tutum olarak görmektedir.
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Joseph Hammond. Morocco: China’s Gateway to Africa?, March 1, 2017, https://thediplomat.com/2017/03/moroccochinas-gateway-to-africa/.
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ULUSLARARASI
KURULUŞLARIN
TUTUMU
Doç. Dr. Ammar Rouabhi
Arap Devletleri Ligi dışındaki tüm uluslararası
kuruluşlar ve bloklar Batı Sahra’daki çatışma
konusunda tek fikir altında birleşmeyi başarmışlardır. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı, Afrika Birliği ve son olarak Avrupa
Birliği örgütü, “Batı Sahra” terimini benimseyerek konuyu “dekolonizasyon” kategorisine dâhil
edebilmek için tek tavır sergilemeyi hedeflemektedirler. Ancak bu kurumlar, konunun ihtilaflı olduğunu da kabul etmektedir.

BIRLEŞMIŞ MILLETLER
Birleşmiş Milletler, 1963’ten beri Batı Sahra’yı
kendi kendini yönetemeyen bir bölge olarak
sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmanın, dünya ülkeleri üzerindeki sömürgeleştirme hareketlerinin sonlandırılması için alınan bir karar olduğu
bilinmektedir. Batı Sahra davası, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 73. maddesi uyarınca İspanya’nın
İspanyol Sahrası (eski terim) ile ilgili sunduğu
bilgilerin iletilmesinden sonra Birleşmiş Millet-

Uluslararası Adalet Divanı

ler dosyalarında yasal bir mevcudiyet kazanmıştır.88
İspanya, 1976 yılına kadar Batı Sahra bölgesini
yönetmeye devam etti ve 26 Şubat 1976 tarihi,
çatışmanın sonlanmasında önemli bir tarih olarak görülmektedir. Zira bu tarihte, İspanya’nın
Birleşmiş Milletler daimî temsilcisi, genel sekretere bilgi vererek, “İspanya hükûmeti bugün
itibarıyla Sahra bölgesindeki varlığını kesin olarak sona erdiriyor ve İspanya’nın bundan böyle
kendisini söz konusu bölgenin yönetimiyle ilgili
uluslararası nitelikteki tüm sorumluluklardan
muaf gördüğünü kaydetmenin gerekli olduğunu düşünüyor. Bölgenin geçici yönetimine
katılımı sona erdi” açıklamasında bulunmuş ve
İspanya’nın fiilî olarak bu topraklardan geri çekildiğini açıklamıştır.89
1976 yılından bu yana bölgenin geleceğiyle
ilgili BM tarafından birçok karar alınmıştır ve
aynı zamanda Batı Sahra bölgesini “sömürgeleştirmeye uğramış” bir bölge olarak tanımla-

88

Bkz. The report of the committee on information from non-self-governing territories, UN General Assembly, Doc N° 14
(A/5514), New York, 1963.
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masıyla birlikte bu tanımın günümüze dek varlığını sürdürmeye
devam ettiği bilinmektedir. Aradan geçen uzun sürede BM, MINURSO dışında sorunun çözümü
için ciddi adım atmamıştır.

ULUSLARARASI ADALET
DIVANI
Uluslararası Adalet Divanı, 16
Ekim 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Batı Sahra ile ilgili kendisine sunulan
ve iki konuyu gündeme getiren
bir talebe cevaben yasal bir görüş
yayımlamıştır. Uluslararası Adalet
Divanının vermiş olduğu yasal
cevapla birlikte Batı Sahra ile ilgili iki önemli mesele gündeme
gelmiştir. Birincisi, İspanyol kolonizasyonu sırasında Batı Sahra
bölgesi, sahibi olmayan bir arazi
miydi? Bu görüş, mahkemenin oy
birliğiyle Batı Sahra’nın İspanyol
kolonizasyonu sırasında sahipsiz
bir toprak olmadığı yönündeydi.
İkinci konuysa Batı Sahra’nın, Fas
Krallığı ve Moritanya varlığını bir
araya getiren hukuki bağların niteliğiyle ilgiliydi ve mahkemenin
bu konudaki görüşü 2’ye karşı 14
oyla oluştu. Diğer yandan, aynı
şekilde Batı Sahra topraklarıyla
Fas Krallığı arasındaki yasal bağlar ve mahkemenin görüşü de 1
oya karşı 15 oyla olup Batı Sahra
topraklarıyla Moritanya arasında
yasal bağlar olduğu yönündeydi.
Mahkeme, Batı Sahra, Fas ve

Moritanya’da yaşayan bazı kabileler arasında yasal bağların varlığını kabul etse de bu herhangi
bir toprak egemenliği bağlantısının kanıtı anlamına gelmiyordu. Mahkeme Batı Sahra’yı, Fas
ve Moritanya’ya bağlayan kısmi
yasal bağların, Batı Sahra’nın sömürgesizleştirilmesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı
1514’ün (D-15) uygulanmasını ve
özellikle kendi kaderini tayin etme ilkesinin uygulanmasını etkilemediğini kabul etmiştir.90

AFRIKA BIRLIĞI
Fas, 1963 yılında Afrika Birliği Örgütüne katılan ilk ülkelerden biriydi. Ancak Afrika Birliğinin 1982
yılında Sahra Arap Demokratik
Cumhuriyeti’ni tanıması ve örgüte üyeliğini kabul etmesi üzerine
Fas 1984 yılında Afrika Birliğinden
ayrılmıştır.91 Bu ayrılığın üzerinden 30 yıl geçtikten sonra 2017
yılında Afrika Birliğine tekrar katılmıştır. Fas’ın 30 yıl aranın ardından Afrika Birliğine tekrar üye olmak istemesinin amacının yanına
almış olduğu ülkelerle birlikte
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin örgütten çıkarılmasını ve
üyeliğinin dondurulmasını sağlamak olduğu söylenebilir.
Afrika Birliğinin, Sahra halkının
kendi kaderini tayin hakkının tanınması için bir referandum düzenlenmesini talep ettiği Batı
Sahra’daki çatışma konusunda
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Birleşmiş Milletler ile aynı tutumu benimsemesi ve konuyu dekolonizasyon kategorisinde sınıflandırması dikkat çekicidir. Ancak Afrika Birliğinin bu tutumu, Fas’ın birlik üyeliğine
güçlü dönüşünden sonra çok sürdürülebilecek gibi görünmemektedir. Fas bu çerçevede, tüm diplomatik, ekonomik ve hatta dinî ve
güvenlik ağırlığını, daha fazla Afrika ülkesini
kendi tezine çekmek için kullanmaktadır. Afrika ülkelerinin hem Layun hem de Dakhla’da
açtığı konsoloslukların sayısının artması bu
yaklaşımın başarısının güçlü bir göstergesini
teşkil etmektedir ve bu ülkelerin sayısı şu ana
kadar 18 Afrika ülkesine ulaşmıştır.92

ya’nın bölgeden çekilmesinin ardından ülkeler
arasında savaşın patlak vermesi korkusuyla ve
kendi tüzüğündeki engelleyici maddeler sebebiyle meselenin ayrıntılarına ve daha derinlerine inmemeyi tercih etmektedir.93

AVRUPA BIRLIĞI

ARAP DEVLETLERI LIGI

Eski ABD Başkanı Donald Trump tartışmalı tweetlerinden birinde, ülkesinin Fas’ın Batı
Sahra üzerindeki egemenliğini tanıdığını duyurmuştur. Avrupa Birliği bu girişime sözlü
olarak karşı çıkmış ve Brüksel, BM’nin Batı
Sahra konusunda izlediği yolun hâlâ geçerli bir çözüm olarak gördüğünü vurgulayarak
Trump tarafından atılan adımı kınamıştır. Fakat
yine de Brüksel’in BM çözümüne açık desteği, Avrupalı kurumların ve AB üye devletlerinin çelişkili faaliyetleri ve tutumları nedeniyle
karmaşık hâle gelmiştir. Nitekim AB, Fas ile
resmî ticaret ve siyasi anlaşmalar yoluyla Batı
Sahra toprakları üzerindeki Fas egemenliğini
resmen tanımıştır. Ancak bu anlaşmalar, Batı
Sahra halkının rızası olmadan yapıldıklarından,
Avrupa Adalet Divanı tarafından uluslararası
hukuka aykırı oldukları gerekçesiyle geçersiz
sayılmaktadır.

Arap Devletleri Ligi, ilk dönemde paradoksal
olarak 1960 yılında, Fas’ı topraklarının bir parçası olarak gördüğü Moritanya’yı ilhak etme
iddiasında destekledi. Moritanya, Üçlü Madrid
Anlaşması’nda belirtildiği gibi Sahra’yı Fas ile
paylaşabilmek için 1973 yılına kadar Arap Birliğine giremedi. Arap Devletleri Ligi’nin Sahra
meselesine olan ilgisi yetmişli yılların başına
kadar uzanmaktadır. Ancak Arap Devletleri Ligi, bu meseleyi her zaman Arapların İspanyol
sömürgeciliğini tasfiye etme taleplerinin bir
parçası olarak görmüştür ve özellikle İspan-

Batı Sahra meselesine ilişkin AB politikasındaki bu karışıklık, üye devletler, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi
ve Avrupa Mahkemesinin çelişkili tutumlar
şeklinde zuhur etmektedir. Bunun nedeni,
Avrupa’nın Fas ve Batı Sahra’daki büyük ekonomik çıkarlarından kaynaklanmaktadır. Bu
durum, Avrupa Birliği’ni, Fas ile ticari ilişkileri
sürdürme konusundaki doğrudan çıkarlarıyla
demokrasinin güçlendirilmesi ve uluslararası
hukuka saygıyla ilgili normatif yükümlülükleri arasında parçalanmasına yol açmaktadır.94

Fas’a, İsrail’in gözlemci üye olarak girmesini
kolaylaştırma noktasına gelen Afrika Birliği
içerisinde daha büyük roller oynamasına yardımcı olan unsursa Cezayir’in kendi iç koşullarına odaklanması ve birlik içindeki tarihsel
etkisinin azalması olmuştur. Durumu çok iyi
anlayan Cezayir, Afrika meselelerini yakından
tanıyan Bakan Lamamra’yı Cezayir diplomasisinin ön saflarına döndürerek konumunu düzeltmeye çalışmaktadır.
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Anadolu Ajansı, “Malawi Sahra Bölgesinde Konsolosluk Açıyor,” 29/07/2021, erişim adresi: shorturl.at/deCIQ, son ziyaret:
12/06/2021
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Abd Huseyin Susa, Mevkıfu Camiati’d-Duveli’l-Arabiyye min muşkileti’s-Sahra el-Ğarbiyye, Mecelletu Camiati’l-Enbar li’lUlumi’l-İnsaniyye, sayı 2, c. 1, Aralık 2015, s. 492.
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Bakınız: Malcolm Cavanagh, AB’nin kafası karışık, Batı Sahra Pozisyonu – Bir Dış Politika Başarısızlığı mı Yoksa bir Fırsat mı?,
Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu LSE, Mayıs 2021.
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Avrupa Birliği’nin 1996 yılında Fas ile Ortaklık
Anlaşması yapmadan önceki eski politikalarıyla sonraki politikaları karşılaştırıldığında,
eski politikaların uluslararası hukuk ilkeleriyle
daha uyumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira
eski politikalar ihtilaflı bölgelerden çıkarılan
kaynakların ekonomik olarak sömürülmesine
izin vermiyorken, ortaklık anlaşmasının imzalanmasından sonra bu kabul edilebilir hâle

Batı Sahra Sorunu

gelmiştir. Bu ikilem, Avrupa Birliği kurumları
arasında ihtilafın ve hukuki çekişmenin derinleşmesine yol açmıştır. Bu çekişmelerin
sonuncusu olarak, Avrupa Mahkemesi, geçen eylül ayının sonunda Fas’ı Avrupa Birliği’ne bağlayan ve Batı Sahra’yı da kapsayacak şekilde genişletilen balıkçılık ve tarım
anlaşmalarını iptal etme yönünde karar almıştır.95

95

Hugh Lovatt, “Batı Sahra, Fas ve AB: İyi Hukuk Nasıl İyi Siyaset Yapar”, 30/09/2021, erişim adresi: https://ecfr.eu/article/
western-sahara-morocco-and-the-eu-how-good-law-makes-good-politics/, son ziyaret: 06/12/2021
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Hugh Lovatt, “Batı Sahra, Fas ve AB: İyi Hukuk Nasıl İyi Siyaset Yapar”, 30/09/2021, erişim adresi: https://ecfr.eu/article/
western-sahara-morocco-and-the-eu-how-good-law-makes-good-politics/, son ziyaret: 06/12/2021
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BATI SAHRA
SORUNUNA
TÜRKIYE’NIN
YAKLAŞIMI
Prof. Dr. Enver Arpa
Türkiye Cumhuriyeti’nin bölge ülkeleriyle
ortak tarihten beslenen sosyal ve kültürel
bağlarının yanı sıra günümüzde de siyasi ve
ekonomik güçlü bağları bulunmaktadır. Bu
kadim dostluk bağları sebebiyle yarım asırdır
bir çıkmaza sürüklenen Batı Sahra sorununun
dostane ve barışçıl bir yaklaşımla çözülmesini
savunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından 15 Kasım 2020 tarihinde
yapılan açıklamada Türkiye’nin görüşü şu şekilde ifade edilmektedir: “Türkiye, Batı Sahra
sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi
çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir.”96 Batı Sahra’da 1991’den beri devam eden
ateşkesin bozulduğu Gergarat tampon bölgesinde yaşanan gerilimden sonra yapılan bu
açıklamadan Türkiye’nin taraflar arasında adil,
kalıcı ve meşru zeminde siyasi bir çözümün
ortaya konulmasının gerekliliğini savunduğu,

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Aralık
2019'da Fas'ın Rabat kentinde İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT)
kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte
bir konuşma yapıyor.

taraflardan herhangi birinin yanında yer almadığı söylenebilir. Türkiye’nin Fas ve Cezayir’in
tezlerinden birini destekleyerek krize müdahil
olmayı tercih etmeyeceği görülürken böylesine kronik hâle gelmiş bir krize duyarsız
kalmadığı da gözlemlenmektedir. Türkiye bu
meseleyle ilgili tutumunda insani yaklaşımın
ve dostluk bağlarının öne çıktığı müşahede
edilmektedir. Nitekim 10-11 Şubat 2006 tarihlerinde Cezayir’in Tindouf bölgesinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan Batı
Sahra mülteci kamplarına askerî nakliye uçağıyla insani yardım göndererek97 bu yaklaşımını ortaya koymuştur. Ayrıca bu resmî yardımın
dışında bazı dönemlerde Türkiye’den yardım
kuruluşlarının da krizden mağdur olan insanlara yardım ulaştırdığı bilinmektedir.98
Türkiye’nin, bu krizin çözümüne yönelik olarak
ortaya koyduğu bu adil ve kalıcı siyasi çözüm

96

“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Fas’ın Fas-Moritanya Karayolunun Gergarat Bölgesinde Düzenlediği Operasyon
Hakkındaki Soruya Cevabı”, Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı, SC-111, 15 Kasım 2020. “Dışişleri: Türkiye, Batı Sahra
sorununa adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir”, Anadolu Ajansı, 15 Kasım 2020.

97

“10-11 Şubat 2006 Tarihlerinde Cezayir´de Meydana Gelen Sel Felaketi hk.”, Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı, No:31, 1
Mart 2006.

98

Yunus Emre Akbulut, “Geçmişten Günümüze Batı Sahra Sorunu”, AFAM, 25 Mayıs 2019.
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Türkiye’nin, bu
krizin çözümüne
yönelik olarak
ortaya koyduğu
bu adil ve kalıcı
siyasi çözüm
önerisiyle
sorunun barışçıl
yöntemlerle
çözümünden
yana tavır
takındığı, kardeş
halklar arasında
daha fazla kan
ve gözyaşının
dökülmesini
istemediği
anlaşılmaktadır.

Batı Sahra Sorunu

önerisiyle sorunun barışçıl yöntemlerle çözümünden yana tavır
takındığı, kardeş halklar arasında
daha fazla kan ve gözyaşının dökülmesini istemediği anlaşılmaktadır. Savaş ve çatışmaların bölge ülkelerini daha da büyük bir
felakete sürükleyeceğini öngören Türkiye, ABD, Batı Avrupa ve
Körfez ülkeleri gibi sadece Fas’ın
tezlerini veya Rusya, Küba ve Güney Afrika gibi Cezayir’in tezlerini
desteklemek yerine çözümü arzu eden farklı bir pozisyon tercih
etmektedir.99 Bu noktada Türkiye’nin Sahra Arap Demokratik
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımamasının yanında süreçte Fas
lehine bir değerlendirme yapmaması da bu dengeli siyasetinin
bir parçası olarak kabul edilebilir.
Türkiye’nin Batı Sahra sorununa
yaklaşımı, bir anlamda “çekimser” olarak nitelendirilebilmekle
birlikte krizin tarafları arasında
arabuluculuk ve uzlaşı aracılığıyla adil bir çözüm bulma şeklinde
de özetlenebilir. Zira ülkelerden
herhangi birinin yanında yer almasının, sorunun çözümüne bir
katkı sağlamaktan ziyade daha
da çözümsüz hâle geleceğini
düşünmektedir.
Bölgeyle olan coğrafi, kültürel ve
tarihî bağları sebebiyle ilgili ülkelerle dostane ilişkileri bulunan
Türkiye’nin, Batı Sahra krizinde
takındığı bu dengeli tutumun genel dış politikasıyla da uyumlu olduğu söylenebilir. Türkiye genel
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olarak post kolonyal süreçte bölge ülkelerinin enerjilerini kendi
kalkınmalarına harcama çabalarına destek vermektedir. Sorunun
bir askerî çatışmaya dönüşmesi
bölge halklarının bu çabasına da
büyük zarar verecektir. Sömürgeci güçlerin tahribatı henüz giderilememişken bu sorun üzerinden
çıkabilecek bir çatışma hiçbir
devletin yararına olmayacaktır.
Bu bağlamda son dönemlerde
ortaya çıkan ve Türkiye’nin Batı Sahra krizi üzerinden Fas ve
Cezayir ile ilişkilerinin gerildiği
yorumlarına yol açan bazı gelişmelere de değinmekte fayda var.
Bunlardan ilki, Gümüşdoğa adlı
bir Türk su ürünleri firmasının Batı
Sahra’nın en büyük balık ithalatçısı olduğu yönünde çıkan haberlerdir. 2019 yılı Kasım ayında
Batı Sahra’dan gelen balık yüklü
kamyonların Güllük Limanı’na
ulaştığı görüntüler servis edilmiştir.100 Fas ambargosu altındaki Batı Sahra’nın en önemli gelir
kaynaklarından birisi balıkçılık ve
tarım ürünleridir. Türkiye menşeli
bir firmanın bu bölgede yürüttüğü ticari faaliyetler Fas’ın tepkisini
çekmiş hatta Türkiye-Fas Serbest
Ticaret Anlaşması’nda (STA) değişiklik yapılması tartışmalarını
da yeniden canlandırmıştır. İkinci
gelişmeyse 2019 Aralık ayında
TRT World’de yayımlanan Sahravi aktivist Aminatu Haydar ile yapılan röportaj olmuştur. Röportaj
esnasında Haydar’ın Fas devleti-

99

Ahmet Kavas, “Batı Sahra sorunu ve Afrika’nın güvenliği”, Anadolu Ajansı, 16 Mayıs 2018.

100

WSRW, “Turkey’s Conflict Aquaculture Exposed”,10 Kasım 2019
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ne ve Fas medyasına yönelik eleştirel söylemleri yer almıştır. Suudi Arabistan’a yakın medya
kuruluşları bu gelişmeyi yüksek sesle duyurmuş ve Türkiye aleyhine yorumlamıştır.101 Sorun Fas ile Türkiye arasında bir krize dönüşmeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir
açıklama yaparak durumu “yanlış anlaşılma”
olarak nitelendirmiş ve akabinde Fas devletinin bütünlüğünü desteklediklerini açıklayarak
ortamı yumuşatmış, iki ülke arasındaki gerilimi
düşürmüştür.102
Öte yandan Türkiye’nin Fas’a sattığı insansız
hava araçlarının Cezayir’in Türkiye ile ilişkilerini
gerdiği yönünde çeşitli yorumlar bazı dış basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer almıştır. 1 Kasım 2021 tarihinde
Moritanya’nın başkenti Nuakşot ile Cezayir’in
güneyindeki Ouargla şehrini birbirine bağlayan yolda seyir hâlindeyken iki kamyonun
bombalanması sonucu üç Cezayir vatandaşının hayatını kaybetmesi bu tartışmaları aleni
hâle getirmiştir. Bu konuda resmî makamlarca
herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın
Türkiye genel olarak bu tür araçların satımının ticari bir faaliyet olarak değerlendirilmesi
gerektiğini, bu silahların herhangi bir devlete
karşı kullanılmak üzere kasıtlı olarak başka bir
ülkeye satılmadığını dile getirmektedir.103
101

Özetlemek gerekirse Türkiye’nin Batı Sahra
krizinde sessiz kalması, Cezayir ve Fas gibi iki
önemli bölgesel güç ve dost ülke arasında
kurmaya çalıştığı dengeyle alakalıdır. Trump’ın
İsrail ile normalleşme karşılığında aldığı Batı
Sahra kararı, birçok ülkenin Fas lehine krize
müdahil olması, İsrail’in Cezayir’e karşı bölgede kurmaya çalıştığı ortaklık, Libya sorunu,
Sahel’den Kızıldeniz’e pek çok farklı noktada
süren istikrarsızlık vb. sorunlar Türkiye’yi daha
temkinli bir siyasete yöneltmektedir. Bu yüzden Türkiye’nin Mağrip’teki dış politikası, çözüme yönelik ve tarafsız bir yaklaşımla her iki
ülkeyi de kırmamak üstüne kurulmaktadır.104
Öte yandan, Türkiye’nin iki önemli bölge ülkesi
arasındaki tarafsız politikasında ısrar etmesinde her iki ülkeyle olan ekonomik ve siyasi ilişkileri de önemli bir etkendir.
Batı Sahra konusunda izlenen denge siyasetinin orta-uzun vadede korunması, bölgedeki
istikrarsızlıktan faydalanmak isteyen aktörlerin
önünü kesme potansiyeli de barındırmaktadır.
Mağrip’teki kutuplaşma, bölgesel birliğe zarar
vererek bölgeyi istikrarsız bir konuma sürüklemektedir. Fas ve Cezayir’in öncelikli gündem
maddesi olan Batı Sahra krizinde BM arabuluculuğunu ve kararlarını desteklemek, Türkiye’nin olası bir uzlaşı ihtimalinde arabuluculuk
misyonunu da güçlendirecektir.

Guerraoui, S., Arab Weekly, Morocco Media Slams Turkish State TV’S Pro-Polisario Interview, 11 Aralık 2019.
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SONUÇ VE
DEĞERLENDIRME
19. yüzyıl Afrika kolonyalizminin geride bıraktığı önemli sorunlardan biri de Batı Sahra sorunudur. Bölgedeki sınırlar, işgalci İspanya ve
Fransa sömürge yönetimi döneminde postkolonyal süreçte sorun oluşturacak şekilde çizilerek günümüzdeki Fas, Cezayir, Batı Sahra ve
Moritanya sınırları oluşturulmuştur. İspanya,
Batı Sahra’yı terk ederken geride bırakılan bu
sorunlu sınırlar, bölge üzerinde hak iddiasında bulunan Moritanya, Fas ve Batı Sahra’nın
bağımsızlığı için mücadele eden Polisario Bağımsızlık Hareketi’ni karşı karşıya getirmiştir.
Bölgeye komşu olan ülkeler kendi perspektiflerinden ortaya koydukları yaklaşımlarıyla
meseleyi ele almaktadır ve bu da sorunun
çözümü yerine daha da derinleşmesine sebep olmaktadır. Fas, bölge üzerinde tarihsel
gerekçelerle hak iddiasında bulunurken sorunun direkt tarafı olmayan Cezayir kendi sınırları içindeki bazı bölgelerin de bu bakış açısıyla
tartışmalı hâle geleceğini düşündüğünden
buna karşı çıkmakta ve dolaylı olarak sorunun bir tarafı hâline gelmektedir. Günümüzde
bu mesele daha çok Fas ile Cezayir arasında
yaşanan sorunlar bağlamında gündeme gelmektedir.

Batı Sahra sorunu Kuzey Afrika ülkelerinin tümünü doğrudan ve dolaylı olarak etkileme
potansiyeline ulaşmıştır. Fas ile Cezayir arasında bu sorundan kaynaklandığı açık olan
bir gerilim her geçen gün yükselmektedir. İki
ülke birbirini sert söylemlerle eleştirmeye ve
gerginliği tırmandırmaya başlamıştır. Bunun
son halkası olarak Cezayir, Fas’la diplomatik
ilişkilerini keserek hava sahasını ve İspanya’ya
giden Fas’tan geçen doğal gaz hattını kapatmış bulunmaktadır. Bu gerginliğin iki tarafa da
büyük zararlar vereceği açıktır. Bölgede başta
terörle mücadele olmak üzere Libya sorunu,
Filistin meselesi gibi bölgesel sorunların da
bu gerilimden önemli oranda etkileneceği
şüphesizdir. Öte yandan bölge halkı uzun yıllara dayanan bu sorunun etkilerini derinden
hissetmekte ve çözüm umutlarını her geçen
gün yitirmektedir. Halkın umudunu tüketen bu
meselenin bölge ülkeleri üzerinde derin yaralar açması uzak bir ihtimal görülmemelidir.
Batı Sahra sorununun, aslında modern sömürgeci anlayışın el altından tezgahladığı stratejinin bir yansıması olduğu sık sık ifade edilen bir
husustur. Modern kolonizasyon, hedef ülkeleri,
www.orsam.org.tr
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Batı Sahra
sorununun
çözüm adresi
ilgili ülkelerdir.
Fas, Moritanya
ve Cezayir Batı
Sahra halkını da
işin içine katacak
bir çözüm önerisi
geliştirmek
için çaba sarf
etmelidir. Bu
sorunun devamı
ilgili ülkeleri
ekonomik
ve siyasi
yönden derin
etkilere maruz
bırakmaktadır.
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yarattığı bu yapay sorunlarla uğraştırarak zayıf düşürmeyi ve nihayetinde mecbur bırakarak yanlarına çekmeyi hedeflemektedir.
Batı Sahra sorununun iç dinamiklerin yanı sıra dış faktörlerin tesiriyle de çözümsüzlüğe mahkûm
edildiği açıktır. Mevcut krizin
uluslararası boyutu, çözümsüzlüğün sürmesinde önemli bir faktöre dönüşmüştür. Bölgeyle ilgili
ülkelerin dışında pek çok aktör
direkt ya da dolaylı olarak konuya
müdahil olmaktadır. Farklı stratejilere ve yaklaşımlara sahip olan
bu ülkeler, kendi çıkar hesapları
doğrultusunda pozisyon alarak
sorunu karmaşık hâle getirmekte
ve çözümsüzlüğe mahkûm etmektedir. Sorunun tarafları olan
İspanya, Fas, Moritanya ve Cezayir kendi stratejileriyle uyumlu
adımlar atarken Fransa, Almanya,
İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika
Birleşik Devletleri gibi sorunla
direkt alakası bulunmayan ülkelerse kendi ekonomik, siyasi ve
jeopolitik amaçları doğrultusunda konuya müdahil olmaktadır.
Bu ülkeler arasındaki çıkar çatışmaları konunun çözümsüzlüğe sürüklenmesinde önemli bir
faktördür. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse Sahra meselesi
bu ülkelerin çıkar stratejilerine
kurban edilen bir mesele hâline
gelmiştir.
Eski ABD Başkanı Donald
Trump’ın giderayak bu meseleyi
Amerika’nın iç politikası için bir
araca dönüştürerek İsrail’le normalleşme karşılığında Fas’tan ya-
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na tavır alması, Amerika’nın uzun
yıllardır takındığı pozisyona ters
düştüğü gibi meseleyi Fas’ın lehine çevirmiştir. Bu girişim, aynı
zamanda uluslararası toplumun
ortak sesini ifade ettiği söylenen
BM örgütünü de devre dışı bırakan ve etkisizliğini gözler önüne
seren bir girişim olmuştur. Trump,
BM’nin bu meseleyle ilgili aldığı kararları dikkate almadan bu
kararı vermiştir. BM’nin pek çok
uluslararası sorunda olduğu gibi
bu meselede de etkisiz kaldığı
ortadadır. Zira BM’nin bu konuyla
ilgili aldığı kararlar konuya herhangi bir katkı sunmadığı gibi Filistin meselesi başta olmak üzere
pek çok meselede aldığı kararların bağlayıcı bir yanının bulunmadığı da böylece gözler önüne
serilmiştir.
Bu bağlamda işaret edilmesi gereken hususlardan biri de Arap
Birliğinin tutumudur. Sorununun
taraflarını üyeleri arasında bulunduran ve bu yüzden sorunu
üstlenmesi ve inisiyatif alması
beklenen kuruluşlardan biri olan
Arap Birliğinin bu meseledeki tutumu meseleye çözüm üretmekten oldukça uzaktır. Örgütün bu
konudaki tutumu, birliğin işlevsiz
kaldığı ve Arap sorunlarına bir
çözüm üretemediği yönündeki
eleştirileri haklı çıkaracak bir boyuttadır. Birlik, meseleye çözüm
üretmek için adımlar atacağı yerde konuyu oldukça yüzeysel bir
bakış açısıyla sadece Arap ülkelerinin dekolonizasyonu çerçevesine hapsederek savuşturma

Enver Arpa

cihetine gitmektedir. Oysa klasik kolonizasyon,
artık Arap ülkelerinin bir sorunu olmaktan çık-

arttırması onun misyonuyla örtüşen bir husus
olacaktır.

mıştır. Arap ülkeleri post kolonizasyon süreciyle yüz yüzedir. Birliğin bu gerçeği göz önünde
bulundurarak politikalar geliştirmesi, Arap coğrafyasının meselelerinde etkin bir pozisyon alması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Zira Arap Birliğinin bu pasif tutumu ilgisiz aktörlerin meseleye
müdahil olmasına da kapı aralamaktadır. Batı
Sahra sorunu Mağrib Arap ülkelerinin en büyük
sorunudur ve bölgedeki halkı derinden etkilemektedir. Arap Birliğinin daha efektif bir tavır
takınması meselenin çözümü için girişimlerini

Batı Sahra sorununun çözüm adresi ilgili ülkelerdir. Fas, Moritanya ve Cezayir, Batı Sahra
halkını da işin içine katacak bir çözüm önerisi
geliştirmek için çaba sarf etmelidir. Bu sorunun
devamı ilgili ülkeleri ekonomik ve siyasi yönden derin etkilere maruz bırakmaktadır. Batı
ülkeleri sorunun çözümüne samimi destekte
bulunmamakta, aksine bu kavgayı şantaj aracı
olarak kullanmaktadırlar. Arap Ligi veya her iki
ülkenin de dostu olan Türkiye, sorunun çözümü için arabuluculuk yapabilir.
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