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lir. Söz konusu yeni dönem-
de ölen başkanın yerine Fe-
deral Millî Konsey tarafın-
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bin Zayed El-Nahyan 2005 
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oluşması için bütün alterna-
tifleri ortaya koyan bir anla-
yış benimsemiştir.2 Temel dış 
politikası her zaman sorunla-
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temel sorunlarda ortak hare-
ket etme arzusunda olmuş-
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tur.3   Nitekim  yeni  

Başkan da ülkesinin etkin olarak katılmış olduğu Körfez İşbirliği Kon-
seyini (KİK) söz konusu sorunlara ilişkin belirleyici bir şekilde devre-
ye sokmayı temel politika olarak benimsemiştir. Bu bağlamda ilk giri-
şim 5 Ocak’ta gerçekleşmiş, Katar’ı ziyaret eden El-Nahyan iki ülke 
arasında sürdürülecek ortak tutumun KİK üyesi ülkeler arasındaki 
bağı daha da artıracağını ifade ederek ortak bir dış politika benim-
senmesi çağrısında bulunmuştur.4 Ayrıca görüşmeler çerçevesinde 
Dolphin Projesi’nin hayata geçirilmesi kararlaştırılmış ve söz konusu 
proje ile Katar’ın kuzeyinden BAE’ye gaz transferine ilişkin bir anlaş-
ma imzalanmıştır.5 Bölgesel ilişkileri ekonomik alan dışında askerî 
olarak da sürdürmek isteyen BAE bu çerçevede 2 Nisan’da Yemen ile 
askerî ve güvenlik alanında iş birliği için anlaşma imzalamış, özellikle 
terörizmle savaş, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlar konusun-
da iki ülke, birbiriyle ortak hareket edeceklerini açıklamıştır.6 

Diğer taraftan 6 Haziran’da Pakistan Devlet Başkanı Müşer-
ref’in BAE ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve El-
Nahyan’ın savunduğu dengeli dış politika anlayışı çerçevesinde şekil-
lenen bölgesel istikrarın korunması için oldukça önemli bir ziyaret 
niteliğini taşımıştır. Ziyaret çerçevesinde iki ülkenin ekonomik alan 
başta olmak üzere askerî konularda da ortak hareket etmesi karalaştı-
rılarak, Irak ve Filistin sorununa ilişkin Ortadoğu’da sağlanacak poli-
tik bütünlüğün oldukça önemli olduğunu vurgulamış ve bu yönde 
BAE’nin katkılarının belirleyici olduğunu ifade etmiştir.7 Ayrıca Orta-
doğu’da terörizmin engellenmesi için aşırıcılığın önüne geçilmesi 
gerektiği bunun için de en önemli adımın demokratik gelişmeyi hız-
landırmak olduğunu ifade eden Müşerref, bu bağlamda BAE ile ortak 
hareket edeceklerini belirtmiştir. Öte yandan ekonomik kalkınmanın 
demokratik gelişme için bir ön adım olduğunun altının çizildiği ziya-

                                                 
3 United Arab Emirates Yearbook 2005, s. 59. 
4 “Policies of UAE and Qatar aimed at serving interests of region”, Gulf News, 

05 January 2005. 
5 “Dolphin project ‘to benefit UAE and Qatar economies”, Gulf News, 10 April 

2005. 
6 “UAE and Yemen sign agreement on security cooperation”, Gulf News, 03 

April 2005; “UAE and Yemen sign MoU on security cooperation, WAM, 02 Ap-
ril 2005. 

7 “Musharraf: UAE’s policies are models worth emulating”, Gulf News, 06 June 
2005. 
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rette iki ülkenin ekonomi alanında da ortak hareket etmesine karar 
verilmiştir.8 Bölgede yaşanan sınır sorunlarının da konuşulduğu top-
lantıda Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir sorunundan dolayı 
yaşanan gerginliğin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirten El-
Nahyan, bölgesel inisiyatifin güçlü olması için barışçıl adımların bir an 
önce atılması gerektiği savunmuştur.9 

Seyh Khalifa bin Zayed El-Nahyan liderliği altında 2005 yılında 
bölgede yaşanan sorunlara ilişkin yapıcı bir dış politika benimseyen 
BAE, özellikle Filistin sorunu ve Irak Savaşı’na kayıtsız kalmamıştır. 
Nitekim özellikle barışın sürdürülmesi, istikrarın sağlanması ve terö-
rizmle savaş konularında Suudi Arabistan ile ortak hareket edecekle-
rini açıklayan iki ülke 16 Ocak’ta yaptıkları görüşmede Filistin’de 
Mahmud Abbas’ın seçilmesini Filistin devletinin kurulması noktasın-
da önemli bir şans olduğunu vurgulayarak, İsrail’in olumsuz ve sert 
tutumunun barışın sağlanmasına hiçbir katkısının olmadığını açıkla-
mıştır. Ayrıca toplantının sonuç bildirgesinde Irak’ta yaşanan duru-
mun Ortadoğu’daki istikrarı önemli ölçüde bozduğunu belirten iki 
lider, Irak’ta ulusal bütünlüğün sağlanması için yapılacak olan seçim-
leri desteklediklerini ifade etmiştir.10 Ayrıca 3 Mart’ta Londra’da yapı-
lan Ortadoğu Barış Konferansına katılan BAE Dışişleri Bakanı Raşit 
Abdullah, ülkesinin yeni Filistin yönetimini desteklediğini belirterek 
2000 yılından bu yana toplam 829 milyon dolarlık maddi yardımda 
bulunulduğunu ve İsrail’in resmî olarak çekilmesinden sonra Gaz-
ze’de 8000 kişilik Khalifa Şehri Projesi adı altında konut yapacaklarını 
belirterek11 soruna kayıtsız kalmadıklarını göstermiştir. Bu yönde ilk 
adım ise 25 Haziran’da BAE’nin Filistin yönetimine bu projenin haya-
ta geçirilmesi için 100 milyon dolar vermesiyle atılmıştır.12 

Dış politikada oldukça uzlaşmacı bir tutum benimseyen BAE, 
buna rağmen İran ve Suudi Arabistan ile sınır sorunları yaşamıştır. 
İran ile 1971’den bu yana süren ve Körfez’de yer alan Abu Musa, Bü-

                                                 
8 “President urges expatriates to project Pakistan as moderate progressive Islamic 

state”, www.presidentofpakistan.gov.pk, 05 June 2005. 
9 “UAE president hold talks with Pakistani counterpart”, Arabic News, 11 June 

2005. 
10 “UAE and Saudi Arabia back Abu Mazen’s peace efforts”, Gulf News, 16 Janu-

ary 2005. 
11 “UAE reaffirms support to PNA”, Gulf News, 02 March 2005. 
12 “UAE builds a city in the place of Gaza settlements” Arabic News, 25 June 

2005. 

http://www.presidentofpakistan.gov.pk/
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yük Tunb ve Küçük Tunb adalarının egemenlikleriyle ilgili sorun, iki 
ülke arasında zaman zaman gerginliğe yol açmıştır.13 Sorun, 2005 
yılında iki ülkenin gündemine tekrar gelmiş ve bu yönde ilk gelişme 6 
Nisan’da yaşanmıştır. Bahreyn’de 15.si gerçekleşen AB-KİK Bakanlar 
Toplantısının ardından İran’a sorunun barışçıl yollardan çözülmesi 
için çağrıda bulunulurken, AB’nin bu çabaları destekleyeceği belirtil-
miştir.14 Ancak adaların egemenliğinin İran’a ait olduğunu açıklayan 
Tahran yönetimi, BAE’nin kaygısının anlamsız olduğunu belirterek bu 
talebi kabul etmemiştir.15 Bunun üzerine 10 Mayıs’ta BAE söz konusu 
sorunların çözümü için BM’ye başvurmuş ve sorunun Güvenlik Kon-
seyi gündemine getirilmesini talep etmiştir. Bu arada BAE’nin New 
York Büyükelçisi Abdul Aziz bin Nasır sorunun karşılıklı görüşmeler 
ve diyalog çerçevesinde uluslararası hukuka uygun olarak çözülme-
sinden yana olduklarını açıklamış,16 ancak bu ifadeler bir temenniden 
öteye geçememiştir. Zira Tahran yönetimi bu taleplere karşı çıkmıştır. 
Öte yandan sorunu KİK’in gündemine de getirerek bu konuda aktif ve 
çözümden yana bir anlayış benimseyen BAE, Tahran yönetimine karşı 
sorunun çözümüne ilişkin fazla ısrarcı davranamamıştır. Nitekim 19 
Aralık’ta Abu Dabi’de toplanan KİK, Tahran yönetiminin soruna ka-
yıtsız kalmasından şikâyet ederek, sorunun barışçıl yollardan çözül-
mesi için iki tarafa da yeni bir adım atmaları yönünde çağrıda bulu-
nurken, BAE de İran’ın adalar üzerinde demografik yapıyı değiştirme 
girişimlerinin üzüntü verici olduğunu belirtmiştir. Abu Dabi yönetimi 
eğer Tahran yönetiminin tarihsel iddiaları varsa sorunun Uluslararası 
Adalet Divanı gündemine gelmesinden rahatsızlık duymaması gerek-
tiğini ifade ederek17 bu konuda çözümden yana bir adım atmış, ancak 
İran Dış İşleri Bakanı sözcüsü Rıza Asefi, iki ülke arasındaki sorunun 
ikili görüşmeler çerçevesinde çözülmesi gerektiği noktasındaki politi-

                                                 
13 Söz konusu adalar 1971 yılında BAE’nin İngiltere’den ayrılmasından sonra İran 

tarafından işgal edilmiş, böylece iki ülke arasındaki sorunlar başlamıştır. Tah-
ran yönetimi adaların tarihsel olarak İran’a ait olduğunu savunurken BAE adla-
rın kendi egemenlik sahasında olduğunu savunmaktadır. 

14 Mohammad Almezel ve Bureau Chief, “Iran told to respond to UAE calls”, 
Gulf News, 06 April 2005. 

15 “Iran rejects UAE repeated baseless claims on Persian Gulf islands”, Iran News, 
23 April 2005. 

16 “UAE wants islands issue on UN agenda”, Aljazeere Net, 10 May 2005. 
17 Ahmed El-Amraoui, “GCC lobbies Iran in islands row”, Aljazeere Net, 19 

December 2005. 
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kalarının devam edeceğini açıklamıştır.18 Diğer yandan BAE İran’ın 
nükleer çalışmalarından kaygı duysa da, 8 Haziran’da Tahran yöneti-
minin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Hasan Ruhani’nin 
BAE ziyaretinde bu memnuniyetsizliği dile getirmemiş ancak bölgede 
istikrar için nükleer silah geliştirmenin oldukça riskli olduğunu vur-
gulanmıştır.19 

İran ile adalar sorununun çözümsüz kalmasının ardından Suu-
di Arabistan’la da karasularına ilişkin sorun yaşayan BAE, iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin yoğunluğundan ötürü sorunun gün-
deme getirilerek her hangi bir gerginliğin yaşanmasına izin vermemiş-
tir. Körfez’in Arabistan ve BAE kıyılarında kalan kısmında kıta sahan-
lığına ilişkin uzun süredir yaşanan anlaşmazlık 29 Haziran’da BAE ile 
Katar arasında iki ülkeyi birbirine bağlayacak olan bir köprü inşaatı 
anlaşmasının ardından yeniden gündeme gelmiştir. İki ülke arasında-
ki bağların artırılması ve taşımacılığın daha kolaylaşması için yapılan 
söz konusu köprü anlaşmasını Suudi Arabistan kendi karasuları saha-
sını ihlal ettiği gerekçesiyle protesto ederken, bu durumun 1974 sınır 
anlaşmasına aykırı olduğunu belirtmiştir.20 Ancak üç ülke arasında 
devam eden yoğun ekonomik ve siyasi ilişkiler sorunun krize dönüş-
mesini engellemiştir. 

2005 yılı boyunca terörizmle mücadele konusunda oldukça ak-
tif bir politika izleyen BAE, özellikle terörizmin uluslararası toplum 
tarafından kabul edilen ortak bir tanımının yapılması gerektiğini sa-
vunmuştur. Söz konusu mücadele bağlamda bölgede oldukça istikrar-
sız bir ortamın oluşmasına neden olan terörist saldırıları kınarken, Irak 
hükûmetini terörizmle savaş konusunda desteklemiştir. Diğer yandan 
Kuveyt, Katar, Mısır, Lübnan ve Londra’da yapılan terörist saldırıları 
kınayan Abu Dabi yönetimi, terörizmle savaş konusunda uluslararası 
toplumun yanında olduklarını belirterek, BAE Merkez Bankasının 
terörizmle savaşta her zaman maddi destek sağlayabileceğini ifade 
etmiştir.21 Bu konudaki en önemli gelişme ise 7 Haziran’da Federal 
Millî Konsey’in Terörist Saldırıların Önlenmesi için Uluslararası Kon-
vansiyon ve Terörizmin Finanssal Desteğinin Engellenmesi konusun-

                                                 
18 “Asefi deplores repetitive claim of UAE on Abu Mousa, urges PGCC not to 

interfere”, Islamic Republic News Agency, 19 December 2005. 
19 “UAE committed to peace in Mideast, says Khalifa, Gulf News, 08 June 2005. 
20 “Riyadh protests Qatar-UAE bridge”, Aljazeere Net, 29 June 2005. 
21 United Arab Emirates Yearbook 2005, s. 62 
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da Uluslararası Konvansiyonlara ilişkin anlaşmalara katılımı onayla-
masıyla gerçekleşmiştir.22 Öte yandan Ekim ayında BM 60. Genel Ku-
ruluna katılan BAE terörizmin engellenmesi için atılacak her türlü 
uluslararası adıma destek olacaklarını belirtmiştir. Özellikle şüpheli 
terörist grupların banka hesaplarının dondurulması, sınır geçişlerine 
ilişkin güvenliğin sağlanması gibi konularda BAE’nin oldukça dikkatli 
davrandığının belirtildiği toplantıda, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun bu konuda almış olduğu 1267 ve 1363 sayılı kararlarına 
bağlı olunduğu ifade edilmiştir.23 

BAE’yi bölgede etkin bir ülke durumuna getirip ekonomik ola-
rak önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmek isteyen Abu Dabi 
yönetimi, bu bağlamda ikili ilişkilere de oldukça önem vermiştir. Bu 
ilişkileri anlamlı kılan en önemli ziyaret Mart ayında gerçekleşmiştir. 
Daha önce 12 Şubat’ta BAE Alman Rohde ve Schwarz Gmbh firmala-
rıyla ordusunun iletişim teknolojisinin yenilenmesi için 144 milyon 
dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.24 Ayrıca Almanya ile askerî alanda 
özellikle tank ve denizaltı alınması konusunda anlaşma imzalayan 
BAE, böylece askerî alanda yapılan alımlarda en fazla payı Berlin yö-
netimine vererek25, iki ülke arasındaki askerî iş birliğini daha da derin-
leştirmiştir. Ardından 2 Mart’ta Almanya Başbakanı Schroeder yaptığı 
ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkinin diğer Körfez ülkeleri-
ne de örnek olması gerektiğini belirtirken, Abu Dabi yönetiminin Al-
manya’nın en önemli ticari ortağı olduğunun altını çizmiş, bu ortaklı-
ğın AB üyesi ülkeler ile de yapılması çağrısında bulunmuştur. Ayrıca 
görüşmeler çerçevesinde ekonomi, altyapı, taşımacılık, sağlık, iletişim, 
teknoloji transferi ve savunma alanlarında toplam sekiz anlaşma imza-
lanmıştır.26 Almanya’nın BAE ile yalnızca ekonomik olarak ilgilenme-
diğini, ayrıca bölgede yaşanan istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasında 
BAE’nin önemli katkıları olduğunun altını çizen Almanya Başbakanı, 
bunun en önemli göstergesinin Almanya ile birlikte Irak polislerinin 
BAE topraklarında eğitilmesi için izin vermeleri olduğunu söylemiş-

                                                 
22 Shireena Al Nowais, “UAE steps up fight against terrorism”, Gulf News, 07 

June 2005. 
23 “UAE pledges more steps to fight terrorism”, Gulf News, 09 October 2005. 
24 “UAE opens arms show with new deals”, Aljazeere Net, 13 February 2005. 
25 “Germany bags major UAE arms orders”, Aljazeere Net, 14 February 2005. 
26 Samir Salama ve Bureau Chief, “UAE signs eight deals with Germany”, Gulf 

News, 06 March 2005; “UAE-German firms sign eight agreements”, WAM, 05 
March 2005. 
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tir.27 Nitekim bu yönde ilk adım 5 Mart’ta atılarak üç ülke arasında 
Irak askerî personelinin eğitilmesine ilişkin anlaşma imzalanmış28 ve 
26 Nisan’da ilk eğitimler başlamıştır.29 Diğer yandan Almanya ile 25 
Eylül’de suçların önlenmesi, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığına ilişkin bir anlaşma imzalayan BAE bu ülkeyle olan ilişki-
lerini daha da arttırmıştır.30 İkinci önemli ziyaret ise Avustralya Baş-
bakanının BAE’ye gelmesi olmuştur. Ekonomik ilişkilerini güçlendir-
mek isteyen Abu Dabi yönetimi Avustralya’yı da bu sürece dâhil ede-
rek iki ülke arasında 14 Mart’ta Serbest Ticaret Anlaşması imzalanma-
sını gerçekleştirmiş31 ve böylece ekonomik alanda önemli bir açılım 
sağlamıştır. 

Petrol gelirlerinin ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir 
paya sahip olduğu BAE, özellikle Asya ülkelerinin artan petrol talebi-
ne cevap verebilmek amacıyla söz konusu bölgeye petrol sağlanması 
için bu ülkelerin Ekonomi Bakanları ile 7 Ocak’ta bir toplantı yapmış-
tır. Söz konusu toplantıda bu talebin karşılanması için BAE’nin hazır 
olduğu belirtilmiş ve Körfez ülkelerinin de bu konuda destekleyici 
olacağı ifade edilmiştir.32 Öte yandan Hindistan ile ekonomik alanda 
ortaklık anlaşması imzalayan Abu Dabi yönetimi, Hindistan’ın tecrü-
belerinin ülkesinin kalkınmasında oldukça önemli olduğunu açıklaya-
rak Asya derinliğini ekonomik alanda kazanmaya çalışmıştır. 

Bölgesel ilişkilerin yanı sıra küresel bağlantılarına da oldukça 
önem veren BAE, bu çerçevede 23 Nisan’da imzaladığı Yeni Asya-
Afrika Stratejik İş birliği Anlaşması (NAASP) ile önemli bir adım at-
mıştır. Bandung deklarasyonuna imza atan 106 Asya ve Afrika ülkesi 
ile imzalanan bu anlaşma bağlamında BAE söz konu devletlerin ba-
ğımsız dış politika anlayışlarına oldukça saygı duyduğunu ifade ede-

                                                 
27 “Schroeder to forge stronger ties with UAE”, Gulf News, 04 March 2005; 

“German Chancellor hails ‘successful’ cooperation with UAE”, WAM, 02 March 
2005; “Schroeder: UAE-German ties a model for others”, Gulf News, 03 March 
2005. 

28 “UAE, Germany and Iraq sign tripartite training agreement --1st add”, WAM, 
05 March 2005. 

29 “German troops to train Iraqi soldiers in the UAE”, Gulf News, 26 April 2005. 
30 “UAE signs agreement with Germany to fight crime”, Gulf News, 25 Septem-

ber 2005. 
31 “UAE to begin FTA talks with Australia”, Gulf News, 14 March 2005. 
32 “UAE ready to supply more oil to Asia”, Gulf News, 07 January 2005. 
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rek, Asya ve Afrika ülkelerinin küresel sorunların çözümünde kritik 
bir öneme sahip olduklarını belirtmiştir.33 

Petrolün sağladığı avantajları uzun dönemli olarak ülkenin kal-
kınmasında kullanmak isteyen Abu Dabi yönetimi, ABD ile de yakın 
ilişkiler kurmaya oldukça önem vermiştir. Bu bağlamda özellikle 
Washington yönetimi ile başlatılan Serbest Ticaret Anlaşması girişimi 
önemli bir adım olarak gösterilebilir. İki ülke arasında imzalanacak 
anlaşmanın siyasi bir yönünün olmadığını savunan Amerikalı delege 
Catherine Novelli, söz konusu anlaşmanın yalnızca ekonomik alanda 
yapılacağını bildirerek, bunun ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki 
ekonomik ilişkilerin güçlenmesine ve Ortadoğu Serbest Ticaret Bölge-
si’nin oluşmasına büyük bir katkı sağlayacağını belirtmiştir. Nitekim 
09 Mart’ta bir araya gelen iki ülke temsilcileri ekonomik bağların güç-
lendirilmesini sağlayacak olan müzakerelerin başlaması için anlaşma-
ya varmıştır.34 22 Mayıs’ta Washington’da tekrar bir araya gelen iki 
ülke yetkilileri ticaret hacminin geliştirilmesi için diğer Körfez ülkele-
rinin de bu oluşuma dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Serbest 
Ticaret Anlaşması konusunda ilerleyen tarihlerde tekrar bir müzake-
reye ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştır.35 15 Kasım’da Londra’da yeni-
den bir araya gelen iki ülke yetkilileri Serbest Ticaret Anlaşması ile 
ilgili olarak 2006 yılında net bir anlaşma imzalanacağını duyurmuş-
tur.36 

2005 yılının ülke tarihi açısından en önemli gelişmesi ise Aralık 
ayında yaşanmıştır. Ortadoğu’da demokratikleşme hareketlerinin 
arttığı bir dönemde BAE’nin diğer ülkelerden demokratik reformlar 
açısından oldukça geride olması yönetimin bu konuda yeni bir adım 
atmasına neden olmuştur. Nitekim devlet başkanı El-Nahyan 1 Ara-
lık’ta ülkede Federal Ulusal Meclis için seçim yapılacağını duyurmuş-
tur. Söz konusu gelişme BAE için bir ilk niteliğini taşımıştır.37 BAE’nin 
34. kuruluş yıldönümünde yapılan açıklamada meclisin yarısının yedi 

                                                 
33 “UAE signs NAASP”, UAE Interact, 24 April 2005; “UAE signs Asian-African 

strategic agreement”, Gulf News, 24 April 2005. 
34 “Trade deal with US’ will benefit UAE”, Gulf News, 09 March 2005; “US: No 

politics in UAE trade talks”, Aljazeere Net, 08 March 2005. 
35 “UAE and United States will have two more rounds of free trade talks”, Gulf 

News, 23 May 2005; “UAE official upbeat about FTA talks with US”, WAM, 11 
May 2005. 

36 “UAE and US may reach trade pact next year”, Gulf News, 15 November 2005. 
37 “UAE to hold first limited elections”, Aljazeere Net, 01 December 2005. 
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emirlik tarafından iki bin kişinin oylarıyla seçileceği belirtilirken38, 
diğer üyelerin yönetim tarafından belirleneceği açıklanmıştır.39 Seçim-
lerin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda ise her hangi bir bilgi 
verilmezken, demokratik gelişme bağlamında 2006 yılı için oldukça 
olumlu sinyaller verilmiştir.40 

Kronoloji BAE 2005 

05 Ocak: BAE Devlet Başkanı Katar’ı ziyaret etti. 

12 Şubat: Alman bir firma ile BAE arasında tank alımına ilişkin bir 
anlaşama imzalandı. 

02 Mart: Almanya Başbakanı Schroeder BAE’ye bir ziyaret gerçek-
leştirdi. 

05 Mart: Almanya, BAE ve Irak arasında Irak polislerinin BAE’de 
eğitilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı. 

14 Mart: BAE ve Avustralya arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalandı. 

02 Nisan: Yemen ile askerî bir anlaşma imzalandı. 

06 Nisan: Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref BAE’yı ziyaret 
etti. 

23 Nisan: BAE ve Asya ülkeleri arasında Yeni Asya-Afrika Stratejik 
İş birliği Anlaşması (NAASP) imzalandı. 

29 Haziran: BAE ve Katar arasında iki ülkeyi bir birine bağlayacak bir 
köprü inşaatı için anlaşmaya varıldı. 

01 Aralık: BAE ülkede 2006’da Federal Millî Konsey için seçim yapı-
lacağını duyurdu. 

                                                 
38 “Sheikh Khaleifa: UAE to have first ever parliamentary elections”, Arabic 

News, 02 December 2005; “UAE will hold direct elections”, Gulf News, 02 De-
cember 2005. 

39 “BAE’de sınırlı seçim”, BBC, 01 Aralık 2005. 
40 “BAE’de ilk kez seçim yapılacak”, Sabah, 02 Aralık 2005. 


	Türkiye’nin Ortadoğu  Politikası 2005
	Genel Kronoloji – 2005
	Ortadoğu Ülkelerinin 2005 Yılı Gelişmeleri
	Irak 2005
	Şiddet
	İnsan Hakları
	30 Ocak Seçimleri ve Irak Geçici Hükûmeti
	Anayasa Referandumu
	15 Aralık Seçimleri
	Kronoloji Irak 2005

	İran 2005
	Nükleer Politikada Denge Arayışı
	Bölgesel ve Bölge-dışı diplomasi
	Kronoloji İran 2005

	Filistin 2005
	Kronoloji Filistin 2005

	Lübnan 2005
	Kronoloji Lübnan 2005

	İsrail 2005
	Nükleer sorun
	ABD
	Avrupa Birliği (AB)
	Irak
	İran
	Suriye
	Türkiye
	Diğer Arap Ülkeleri
	Rusya
	Filistin Sorunu
	Kronoloji İsrail 2005

	Suudi Arabistan 2005
	İç Politika
	Ekonomik Politika
	Dış Politika
	Bölge İle İlişkiler
	Türkiye ile İlişkiler
	Sonuç
	Kronoloji Suudi Arabistan 2005

	Mısır 2005
	Kronoloji Mısır 2005

	Suriye 2005
	Kronoloji Suriye 2005

	Ürdün 2005
	Kronoloji Ürdün 2005

	Yemen 2005
	Kronoloji Yemen 2005

	Birleşik Arap Emirlikleri 2005
	Kronoloji BAE 2005

	Kuveyt 2005
	Kronoloji Kuveyt 2005

	Umman 2005
	Kronoloji Umman 2005

	Katar 2005
	Kronoloji Katar 2005

	Bahreyn 2005
	Kronoloji Bahreyn 2005


	Ortadoğu Üzerine Makaleler
	Ortadoğu Siyaseti Üzerine Notlar
	Giriş
	Ortadoğu’nun siyasi coğrafyası
	Ortadoğu siyasetinin genel özellikleri
	Sonuç

	Türkiye-İsrail İlişkilerinin ‘Analiz Düzeyi’  Kapsamında Değerlendirilmesi:  1996-2006
	Analiz Düzeyi Problemi
	Türkiye İsrail İlişkileri 1996-2001
	Sonuç

	Avrupa Birliğinin Filistin Politikası
	Körfez İş birliği Konseyi ve Parasal Birlik
	Giriş
	Körfez İş birliği Konseyi (Gulf Cooperation Council)
	Körfez İş birliği Konseyine Üye Ülkelerin Genel Ekonomik Görünümleri
	Optimum Para Alanı (OPA) ve KİK Parasal Birliği İçin Kriterler
	Potansiyel KİK Parasal Birliği
	Sonuç

	Türkiye’nin Komşu Ortadoğu Ülkeleri ile Ticari İlişkilerine Ekonomik ve Siyasi  Gelişmelerin Etkileri
	Giriş
	1990-2000 Döneminde Siyasi ve Ekonomik İlişkiler ve Dış Ticarete Yansımaları
	2000 Yılı Sonrası Politik ve Ekonomik İlişkiler ve Dış Ticarete Yansımaları
	Türkiye’nin Komşu Ortadoğu Ülkeleri ile Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi
	Sonuç

	11 Eylül Sonrası ABD’nin Yeni Güvenlik Politikasında Ortadoğu
	11 Eylül Sonrası ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Dış Politikası
	Büyük Ortadoğu Projesi
	Genel Değerlendirme


	Tablo ve Haritalar

