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UMMAN’DA REFORM SÜRECİ:
SULTAN HEYSEM’İN BİRİNCİ YILI
RUMEYSA AYVERDİ

GİRİŞ
Ocak 2020 tarihinde Umman’da tahta
geçen Sultan Heysem bin Tarık, yönetimde birinci yılını tamamlamasının
ardından 1996 Anayasası’nda yer alan yeni
sultanın belirlenmesi ve parlamentonun işleyişiyle ilgili yasalarda ve orduda ve kabinede
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değişiklikler yaptı.1 Bunun yanı sıra tahtta
geçen bir yıl içinde hem siyasi hem sosyopolitik reformlara gidildi. Bu yenilikler neticesinde ihtiyaç duyulan ekonomik reformların
yolunun açılması hedeflenmektedir. Uzun bir
süredir yenilikten kaçınan Umman’da Sultan
Heysem yönetimiyle birlikte yaşanan bu de-

“HM The Sultan Issues Two Royal DEcrees Promulgating the State, Council of Oman, Oman News, 11. Ocak 2021.
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ğişimler, nedenleri ve UmmanKörfez siyaseti için ne anlama
geldiği bu yazıda açıklanmaya
çalışılmıştır.

Sultan Kabus dönemi Umman iç siyasetiyle ilgili özellikle
2014 sonrasında en çok konuşulan konu yeni sultanın kim
olacağı sorusuydu. Yaklaşık yarım asır Umman’ı yöneten Sultan
Kabus’un yaşının ilerlemesi ve
hastalıkları, son döneminde bu
sorunun daha fazla gündem olmasına yol açtı. Sultan Kabus
sonrası Umman’ı kimin yöneteceği ve dolayısıyla halefinin
kim olacağı konusundaki belirsizliklerin ortaya çıkardığı spekülasyonlar hem siyasi hem de
ekonomik istikrarın sekteye uğraması ihtimalini doğurmaktaydı.

tanı belirlemesi için üç gün tanımaktaydı. Bu süre zarfında oy
birliğine varılıp bir isim üzerinde
uzlaşılamaması hâlindeyse Sultan’ın vefatından önce yazdığı
ve zarflayıp mühürlediği mektupta yazan ismin sultan olması
gerekmekteydi. Sultan Kabus’un 10 Ocak 2020’de vefatının ardından derhâl göreve başlayan Sultan Heysem’de de bu
prosedür ilk ve son kez izlenmiş
oldu. Hanedan mensupları yeni
sultanı belirlemek için tanınan
üç günlük süreyi kullanmayarak
mektupta yazan kişinin sultan
olması üzerine uzlaştılar. Sultan
Kabus tarafından 2016 yılında
hazırlanan ve biri Maskat’ta elAlem Sarayı’nda diğeri de Salalah’taki el-Hüsn Sarayı’nda
saklanan ve günümüzde Umman Ulusal Müzesi’nde sergilenen mektuptan çıkan isim Sultan Heysem bin Tarık oldu.2

Sultan Kabus’un halefinin olmayışının başlıca sebebi Sultan’ın çocuğunun ve dolayısıyla
varisinin olmamasıydı. Bu sebepten 1996 Umman Anayasası’nda yeni sultanın kim olacağının belirlenmesi için oldukça sıra dışı bir prosedür hazırlandı. Buna göre, 1996 yasaları
hanedan mensuplarına yeni sul-

Heysem’in Umman Sultanı
olmasıyla birlikte bu yöntem
son kez kullanılmış oldu. Diğer
bir deyişle Heysem’in sultanlığa
geçişi sonrası hazırlanan yeni
anayasal düzenleme ile Heysem’in iktidara gelmesini sağlayan yöntem son buldu.3 Nitekim 14 Ocak 2021’de Umman
tarihinde ilk kez veliaht prens

UMMAN’DA VELİAHT
PRENSİN İLANI
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belirlenmesi yasalaştırıldı.4 Kararname açıklanırken bu durumun yönetim otoritesinin
devrinde belirli ve istikrarlı bir mekanizma
oluşturmayı hedeflediği belirtildi.5 Dolayısıyla
veliaht prens belirlenmesinin arkasında yatan
temel sebebin Umman siyasetindeki iç dengeler olduğu söylenebilir. Hazırlanan anayasanın birinci bölümün beşinci maddesinde
yeni sistemin nasıl işleyeceği açıklanmaktadır.
Yasanın ilk maddesinde Umman’ın sultanlık
makamında bulunacak kişinin Sultan Turki
bin Said bin Sultan’ın soyundan olması gerekliliği yer almaktadır. Yeni yürürlüğe giren
yasa, tahtın sultanın en büyük oğluna ve

4

daha sonra da onun en büyük oğluna geçmesi
gerektiğini belirtmektedir. Yasaya göre veliaht
prens, sultan tarafından çıkarılan bir iradeyle
yemin töreni sonrasında göreve başlayacaktır.
Veliaht prens, sultan olduğunda 21 yaşının
altında ise hanedan içinden bir danışma meclisi kurulması gerekmektedir.6 Buna ek olarak
sultanın en büyük oğlunun, yani veliaht prensin
tahtta geçmeden ölmesi hâlinde kimin veliaht
prens olacağı da yasa da açıkça belirtilmektedir. Bu durumda ölen veliaht prensin kardeşleri olsa dahi veliaht prenslik makamı veliaht prensin en büyük oğluna geçecektir.7
Eğer oğlu yoksa kardeşlerinin en büyüğüne
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karşılanmıştır.

4

bakış 158

geçmesi gerektiği ve diğer ihtimaller yasada belirtilmiştir.
Son olarak eski anayasada da
olduğu gibi hanedana mensup
bir erkeğin, Ummanlı ve Müslüman anne babanın meşru çocuğu olması gerekliliği, reşit ve
âkil olması kriterleri eklenmiştir.8
Veliaht prensin anayasada özellikle belirtilmiş görev ve sorumlulukları bulunmamaktadır. Sultan zaman içerisinde veliaht
prens için görevler belirleyebilir
ancak aksi durumda sultan tahttan çekilene kadar veliaht prens
resmî bir güç taşımamaktadır.
Bu yasanın hemen ardından
Sultan Heysem’in en büyük oğlu
Dhi Yazan, Sultan Heysem tarafından veliaht prens olarak
ilan edildi.9 Babası Sultan Heysem’in kariyer basamaklarını izleyen Dhi Yazan, 1990 doğumlu
ve Oxford mezunudur. 2013 yılında Umman Dışişleri Bakanlığında bulunan Yazan, 2018-2020
arası Londra’da Umman Büyükelçiliğinde görev aldı. Yazan’ın
dış işlerinde çalışmış olması ve
Londra görevi sebebiyle diplomatik tecrübelere sahip olması
birçok yorumcu tarafından yeni
Veliaht Prens’in Londra bağlantılarının ve diplomasi becerile-

rinin güçlü olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Babasının tahta geçmesinin ardından Umman’a geri dönen Dhi Yazan bin
Heysem, 8 ay kadar babasına
yakın durarak yardımcısı olarak
hizmet etmiş ve ağustos ayında
da Gençlik, Spor ve Kültür Bakanı olarak atanmıştır.10 Daha
önce Kültür ve Miras Bakanı
olarak görev yapan Sultan Heysem, Gençlik ve Spor Bakanlığı
ve Kültür Bakanlığını birleştirerek
tek çatı altında topladığı bakanlığa oğlunu bakan olarak
atamıştır. Bu atamanın iki gerekçelendirilmesi olabilir. İlki,
veliaht prens olmadan önce Dhi
Yazan, Bakanlar Kurulunda koltuk sahibi olarak yönetimde yer
elde etmiş ve siyasi ortama ısınması ve alışması için gerekli
şartlar oluşturulmuştur.11 İkinci
olaraksa Umman genç nüfusunu teşvik edici bir değişiklik
olması hedeflenmiştir.
Dhi Yazan’ın hem Gençlik,
Spor ve Kültür Bakanı olması
hem de Veliaht Prensliği özellikle Umman genç nüfusu tarafından pozitif bir gelişme olarak karşılanmıştır. Umman nüfusunun %46,7’sini temsil eden
gençlerin diğer Körfez ülkelerine
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kıyasla ekonomik açıdan yaşadıkları sorunları
ve artan işsizlik rakamlarıyla ilgili memnuniyetsizlikleri bulunmaktadır.12 Ancak yönetimde
gençlerin söz sahibi olması fikri ve Körfez’in
diğer popüler prensleri arasında Ummanlı
Prens’in de bulunması gençler için heyecan
verici bir gelişme olarak görülmüştür. Buna
ek olarak, uzmanlar tarafından Umman’da
oluşturulan veliaht prenslik makamının diğer
Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) üyesi ülkeler
arasında köklü, sağlam ve istikrarlı bir yönetici
aile sistemi oluşturacağı ve bunun da Umman’ın konumunu güçlendireceği ifade edilmektedir.13 Umman medyasındaysa bu değişim modernizasyon, özel ve istikrarlı bir
karar olarak olumlu karşılanmıştır.

VELİAHT TAYİNİNİN GEREKÇELERİ
Bununla birlikte, Sultan Kabus döneminde
veliaht belirlenmesinden kaçınılmasının belirli
sebepleri vardı. Bunlardan ilki hanedan içindeki
dengelerin korunması konusunda Sultan Kabus’un dikkatli yaklaşımıydı. Sultan Kabus’un
halefi olma şartlarını sağlayan toplam 80 hanedan üyesi bulunmaktaydı. Sultan Kabus
bir isme işaret etmeyerek aile içi rekabetin
ve dengelerin etkilenmesini önlemek ve dış
müdahalelerden kaçınmak istemiştir.
İkinci olarak veliaht atanması Umman’ın
siyasi tarihinde ve devlet geleneğinde yeri
olmayan bir durumdu. Bir veliaht belirlenmesi
Umman’ın nüfusunda çoğunlukta olan İbadi
mezhebi geleneğine ters bir durum oluştur-
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Rafiah Al Talei, “What Oman’s Constitutional Change Means for Oman”, Carnegie, 14 Ocak 2021.
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maktadır. İbadilik mezhebine göre yöneticilerin
soyu yöneticilik kabiliyetleri için bir unsur
olarak değerlendirilmeyerek Müslüman olması, ilim ve adalet sahibi olması gibi özelliklere önem verilmektedir.14 Dolayısıyla vasiyet
ve tayinle değil seçimle gelmesi gerektiği
fikri bulunmaktadır.15 Umman siyasi tarihinde
de “imamlar” ve sultanlık makamı arasında
rekabete şahit olunmuştur. Uzun bir süre
Maskat Sultanlığı ve Umman İmamlığı olarak
ikiye ayrılmış olan ülkeyi 1959'da İngiltere'nin
desteğiyle Sultan Teymur tek çatı altında
toplamıştır. Sultan Kabus dönemindeyse siyasi
yetkilerinden yoksun kalan “imamlık” makamı
dinî kurum olarak varlığını surdurmuştur. Buna
rağmen Sultan Kabus, 1996 Anayasası’nda
belirlenen sultanın belirlenme prosedürünü
de İbadi anlayışından çok farklı şekilde tasarlamamıştır. Öncelikle bir seçim öngörülmüş,
oy birliğine varılmaması hâlinde yönetimin
aksamaması için mektuba başvurulması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle yeni çıkarılan
veliaht prens kararının, İbadi “imamlar” tarafından Umman siyasetinde İbadilikten uzaklaşma olarak eleştirilmesi mümkündür.
Son olarak, Sultan Kabus bir veliaht prens
ilan etmeyerek güç ve yetki paylaşımından
kaçınmıştır. Özellikle kontrolün elinde olmasına
önem veren Sultan Kabus, ülke yönetiminde
etkili beş önemli bakanlığı (İçişleri Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Savunma
Bakanlığı, Umman Merkez Bankası yöneticiliği)
elinde tutmuştur. Bu şekilde bütün güç Sul-

tan’da toplanmıştır. Körfez siyasetindeyse bu
durumun aksi gözlemlenebilmektedir. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
gibi ülkelerde veliaht prenslerin yönetimde
aktif ve etkili rolleri bulunduğu görülmektedir.
Sultan Kabus bunun önüne geçmeyi hedeflemiştir. Sultan Heysem ise halefinin tersi
bir yol izlemiştir. Hem sultanlığın elinde tuttuğu
bakanlıklardan vazgeçerek hem de veliaht
prens kararıyla yetki paylaşımından kaçınmamıştır.

SİYASAL REFORMLAR
Umman Sultanlığı’nda, veliaht prens yasasının yanı sıra parlamenter sistemde de revizyona gidilmiştir. Umman Meclisini atanmış
Konsey ve seçilmiş Danışma Kurulu olarak
iki basamaklı hâle getiren yasa yayımlanmıştır.16
Tahta geçtiği bir yıl içerisinde Umman Sultanı
Heysem bin Tarık, yenilikler konusunda kararlı
ancak bir o kadar da temkinli ve dikkatli davranmıştır.17 Bu anlamda Sultan Heysem 2020
senesinin mart ve ağustos aylarında kabinede
önemli değişiklikler yapmıştır. İlk olarak, kardeşi
Şihab bin Tarık uzun bir süredir kimsenin
atanmamış olduğu Savunmadan Sorumlu
Başbakan Yardımcılığı pozisyonuna tayin edilmiştir.18 Bu atama ile Savunma Bakanlığı makamı yeniden kurumsal hâle getirilmiştir. İkinci
değişiklik ise Umman Dışişleri Bakanlığında
yaşanmıştır. Sultan Heysem, 23 yıl boyunca
Umman’ın Dışişleri Bakanlığı sorumlusu olarak
görev yapan Umman’ın İran ve Yemen ilişki-

14

Ethem Ruhi Fığlalı, “İbaziyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 19. Cilt, İstanbul, 1999, s.258.
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lerinde kilit isimlerden biri olan
Yusuf bin Alavi’yi görevden alarak yerine 18 Ağustos 2020’de
Bedr bin Hamad’ı getirmiştir.19
Bedr bin Hamad da Sultan Kabus dönemi dış politika anlayışına sadık kalarak bağımsız,
dengeleri koruyan, ılımlı küçük
devlet diplomasisi izleyeceğini
belirtmiştir. Bir fark olarak mevcut prensipler eşliğinde daha
katılımcı bir Umman dış politikası muhtemel görünmektedir.
Sultan Heysem Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarına, birer sorumlu
bakan atamak yerine doğrudan
atama yaparak kontrolü altında
bulundurduğu iki makamdan
daha vazgeçmiştir. Aynı zamanda Umman’daki 11 idari bölgenin
başında olan yöneticilerin yetkilerini arttırmıştır. Dolayısıyla
hem veliaht prensin ilanı hem
de yeni bakanlık atamaları Sultan Heysem’in yetki devri ve
güç paylaşımı konusunda Sultan
Kabus’tan farklı bir anlayışta olduğunu işaret etmektedir. Bu
anlamda Sultan Heysem siyasal
reformlarla gücü kendinde toplamak yerine hanedan içinde
yetki dağılımına gitmiştir. Sultan,
tüm karar verme sürecinin tek
bir otoritenin kontrolünde olmasının zorlu bir ortam doğurduğu fikriyle karar alma sürecindeki katılım çemberini genişletmiş ve veliaht prens ata-

19

masıyla güç devri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

SOSYO-POLİTİK
REFORM
Sultan’ın bir yıl içinde yapmış
olduğu dikkat çekici düzenlemelerden biri de göçmen işçilerle ilgili olmuştur. Ummanlıların işsizlik dolayısıyla çektikleri
sıkıntılara verdikleri tepkiler öncelikle Arap Baharı’nın başlangıcında ve daha sonra 2018 senesinde Çalışma Bakanlığı
önünde yapılan ufak çaplı protestolar ile baş göstermiş ve
sultanlık 6 ay içinde 25 bin kişiye
iş sözü vererek protestoların
önünü kesmeye çalışmıştır. Bu
vaatleri sunarken de Ummanlılaştırma politikaları kapsamında
belirli iş alanlarında çalışma vizesi verilmesi askıya alınmış, işçilerin vize ücretlerine zam yapılmış ve özel sektörde %35 oranında Ummanlı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.
Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle de işten çıkarılmalar ve sınır dışı edilmelerin
artması yabancı işçiler arasında
da problemlerin yaşanmasına
ve ülke imajının bozulmasına
yol açmıştır.20 Bu olumsuz imajı
düzeltmek adına, Sultan Heysem Umman’daki yabancı işçi-

Bedr bin Hamad da
Sultan Kabus
dönemi dış politika
anlayışına sadık
kalarak bağımsız,
dengeleri koruyan,
ılımlı küçük devlet
diplomasisi
izleyeceğini
belirtmiştir. Bir fark
olarak mevcut
prensipler eşliğinde
daha katılımcı bir
Umman dış
politikası
muhtemel
görünmektedir.
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lerin haklarıyla ilgili yeni yasal düzenlemelere
gitmiştir. Bu doğrultuda Umman’da ilk olarak
“çalışmasında mahsur yoktur” (no objection
certificate, NOC) olarak bilinen bu sertifikanın
zorunluluğunun kaldırılması için tarih belirlenmiştir.21 Bu yasaya göre sözleşmesi tamamlanan veya işini değiştirmek isteyen bir
çalışanın iş vereninden “çalışmasında mahsur
yoktur” ibaresini içeren sertifikayı alması gerekmekteydi. Alamaması durumunda Umman’dan sınır dışı edilerek sonraki 2 yıl için
işçi vizesine başvuramamaktaydı. Bu zorunluluğun kaldırılması ve diğer iyileştirmeler,
Umman’ın bu konudaki imajını daha olumlu
bir çizgiye taşımıştır.

önemli bir problem olarak Umman gündemindeki yerini korumaktadır. Bu durum bazı
ekonomik reform kararları alınmasını zorunlu
hâle getirmiştir. 2040 vizyonu doğrultusunda
ekonominin petrole bağımlılığını azaltmak,
liman inşaları ve 2018’de kararlaştırılan %5’lik
katma değer vergilendirme sistemine geçiş
için tarih belirlenmesi gibi kararlar alınmıştır.24
Ayrıca ağustos ayında küresel ve bölgesel
bankalardan 2 milyar dolar kredi sağlanmış,25
Katar’dan ise Umman’a 1 milyar dolarlık yardım
yapılmıştır.26 Ancak ekonominin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında daha
fazla krediye ve dış yardıma ihtiyaç duyulacaktır.

Yönetimde getirilen bu yenilikleri Umman’ın
bir süredir içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla ilişkilendirmek mümkündür. Umman’da 2014 yılında petrol fiyatlarının düşmesinden bu yana bütçe açığı artmaktadır.
IMF değerlendirmesine göre düşen petrol fiyatları ve koronavirüs pandemisi dolayısıyla
zarar gören Umman ekonomisinin %10 daralması beklenmektedir.22 Ortalama 40 dolar
olarak seyreden petrol varil fiyatının Umman’ın
bütçesini dengeleyebilmesi için 105 dolar olması gerekmektedir. Bu sebepten 2020 yılı
GSYİH’de %18’lik bir açık beklenmektedir.23
Buna ek olarak, Umman 2018’den beri uluslararası derecelendirme şirketleri tarafından
notu düşürülerek yatırım yapılmayacak ülkeler
arasında değerlendirilmektedir. Ayrıca işsizlik

SONUÇ
Petrol rezervlerine kısa ömür biçilen Umman’ın ekonomisi %85 oranında petrol gelirlerine dayanmaktadır. Diğer küçük Körfez ülkelerine nazaran yerli nüfusu fazla olan Umman’da 2014-2017 petrol fiyatlarında yaşanan
dalgalanmalar ve son olarak koronavirüs pandemisiyle 2020’de yaşanan ani düşüşler ekonomide daralmaya ve artan bütçe açıklarına
sebebiyet vermiştir. Bu durum Umman’ın giderek artan nüfusuyla daha da kötü bir hâl
almaktadır. Umman’da yakın geçmişte işsizlik
ve diğer sorunlar sebebiyle 2011 Arap Baharı
sürecinde önce Sohar ve Salalah’ta başlayan
protestolar 8 ay içinde yatıştırılabilmiştir. Aynı
zamanda 2018 yılında Çalışma Bakanlığı önünde küçük çaplı protestolar gerçekleşmiştir.
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Bu örnekler göz önünde bulundurulduğunda
ekonominin rayına oturmaması ve devletin
refah dağıtım kapasitesinin daralması hâlinde
Ummanlılar arasında huzursuzluğun derinleşeceği ve sultanlığı zor durumda bırakacağı
söylenebilir. Dolayısıyla ekonomi politikalarının
yanı sıra siyasi reformlarla ve yetki paylaşımlarıyla da halk nezdinde pozitif bir imaj elde
edilmeye çalışılmaktadır.

Katar’la ilişkilerini onarması ve BAE’nin İsrail’le

İkinci olaraksa Umman dış politikası açısından zorlu bir sürecin başlaması beklenebilir.
Tüm ülkelerle dostane ilişkiler kurma ilkesine
sahip olan Umman, dış politikada tarafsız dış
politika tavrı sergilemektedir. Dolayısıyla Umman, Körfez bölgesinin daha aktif aktörlerinden
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin
dış politika yönelimlerine katılmamış ve onların
rakibi durumunda bulunan İran ve Katar gibi
ülkelerle ilişkilerini kesmemiştir. Bununla birlikte Umman’ın Körfez’den gelecek olan yatırımlara ve kredi desteklerine duyduğu ihtiyaç,
bağımsız ve tarafsız duruşunu zora sokabilir.27
Bu durum yakın tarihte ilk olarak Katar’a
yönelik Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından uygulanan
ambargo kararlarına Umman’ın katılmamasının
sonucu olarak BAE’nin Umman’daki yatırımlarını çekeceğini ileri sürmesiyle ortaya çıkmıştır. Ancak yakın zamanda Suudi Arabistan’ın

turmayı hedeflemektedir. Özellikle halefin

27

ilişkileri normalleştirme kararının Umman tarafından pozitif bir gelişme olarak görülmesi
mezkûr ülkelerle ilişkilerin pozitif bir seyirde
olduğuna işaret etmektedir.
Sonuç olarak, ekonomik sıkıntılarla boğuşan Umman, ekonomik reformların yanı sıra
siyasi ortamda daha istikrarlı bir ortam oluşbelirsizliği yabancı yatırımcılar için siyasi ortamla ilgili endişeleri arttırarak riskli bir durum
oluşturmaktaydı.28 Dolayısıyla yeni yasayla
veliaht prensin belirlenmesi Sultanlığı, yönetiminin evrileceği belirsizliklerden ve spekülasyonlardan kurtarmış ve yatırımcılar açısından
olumlu karşılanmıştır.29 Sultanlık, Ummanlılaşma politikalarını hızlandırırken bir yandan
da göçmen işçilerin durumunu iyileştirecek
yasalar çıkararak denge gözetmeye çalışmaktadır. Umman, özellikle insan hakları açısından imaj düzeltme gayreti içine girmiştir.
Sultan Heysem’in dikkatle hazırlamış olduğu
bu yenilikleri ve sultanın üzerindeki ağır yetkilerin azaltılması özellikle Umman 2040 hedefleri adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
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