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Giriş 

Bu çalışmada; 07-08 Mayıs 2015 tarihlerinde TASAM koordinasyonunda “Mezhepler ve Etnisite: 

Çatışma Çözümü” ana teması ile Hatay’da düzenlenen 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nde yazar 

tarafından sunulan “İslam Mezhepleri Bağlamında Ortadoğu Determinizmi: Aporiadan 

Enformokrasiye” başlıklı bildirinin temel hipotezi olan enformokrasi kavramının, Türk-Arap 

ilişkilerinde yumuşak güce olan yansıması çerçevesinde, yeniden analiz edilerek tartışılması 

amaçlanmıştır.1 Çalışma Ortadoğu’da Türkiye ve Arap ülkeleri arasında değişen güvenlik, savunma ve 

güç parametrelerinin, ancak ve ancak ekonomi ve uluslararası ticaret çatısı altında sağlıklı yönetme ve 

karşılıklı derinleştirme aracı olarak kullanılması gerektiği savı üzerine bina edilmiştir. Bu hedeften 

hareketle çalışma; mezhepsel ötekilik ve çatışma potansiyeli gibi zor bir konunun, özelden genele 

doğru açıklanması ve elde edilen tüm veriler ışığında spesifik bir önerinin yapılması ile son bulacaktır. 

Çalışmada, günümüz Ortadoğu’sunda temel çatışma sebeplerinden birisinin devletlerin reel politik 

endişelerinden kaynaklı olduğu ve mezhep çatış(tır)malarının ise iç ve dış politika aracı haline 

ge(tiri)ldiği varsayımı üzerine ilgili yorumlara ulaşılmıştır. 

 

Bu bağlamda çalışmada ilk olarak uluslararası çatışmaların hem sebebi hem de engelleyicisi olan 

uluslararası bağımlılık kavramı, güvenlikleştirme teorisi çerçevesinde incelenecektir. Ardından 

Ortadoğu coğrafyası ve İslam’ın tarihten günümüze kısa serencamı incelenecek, Türkiye’nin, seçilmiş 

Ortadoğu ülkeleriyle, tarihten günümüze ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerinin seyri kısaca 

tartışılacak, bu tartışmadan elde edilecek somut veriler ışığında günümüz Ortadoğu coğrafyasındaki 

ittifak amaç ve hedeflerinin geçerlilikleri irdelenecek ve güvenlikleştirme teorisi temel alınarak 

uygulanması gereken en makul/optimum ittifak stratejileri önerilecektir. 

 

Uluslararası Bağımlılık ve Güvenlik 

Bir ülkedeki değişen ekonomik durumun diğer ülkelerdeki üretim ve yatırım faktörlerini doğrudan 

veya dolaylı olarak etkileyebilme kapasitesi olarak tanımlanabilecek uluslararası ekonomik 

bağımlılığın en önemli unsurları pazarlık gücü ve maliyettir.2 Bu bağlamda pazarlık/siyasa sonucu 

çatışma, uzlaşmadan daha maliyetli ise barış sağlanır. Dolayısıyla uluslararası ekonomik bağımlılık dini 

ayrılıklarda bile bir çözüm yöntemidir. Bu noktadan hareketle günümüzde uluslararası çok taraflı 

ticaret antlaşmalardan ziyade ikili ya da bölgesel ticaret antlaşmalarının imzalanmaya başlamasının  

en önemli sebebi uluslararası ekonomik bağımlılıkların artırılmak istenerek güvenliğin ve uluslararası 

dengenin sağlanması ihtiyacıdır. Bunun sonucunda yumuşak gücün öneminin artması, uluslararası 



bağımlılık perspektifinde Kantçı bir yaklaşımla mümkündür. Bu bağlamda Kant için pozitif, Rousseau 

için negatif sonuçlar doğuracak olan uluslararası sistemdeki bağımlılık günümüzün yumuşak güç 

eksenli ilişkilerin tesisi için önemli bir araçtır. Zira Rousseau için3 devletlerarası bağımlılık ülkelerin 

rekabetini artıracağı için çatışma ve savaşlara neden olacak, bu ise özgürlükleri azaltacak; Kant için ise 

karşılıklı bağımlılık ticaret ve işbirliğini artıracağı için ortak çıkarlar çatışmayı önleyecek ve özgürlükleri 

artıracaktır.4 Nye içinse5 ülkeler arası karşılıklı bağımlılık, önemi günümüzde gittikçe artan bireyin 

değerinin de artmasına sebep olacağı için yumuşak gücün6 önemli bir temeli haline gelmiştir. 

 

Güvenlik kavramı ise askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal veya çevresel tehditlere (varoluşsal 

tehditlere) karşı alınan önlemler bütünü iken güven(lik) sizlik bu önlemlerin alınamamış olması halidir. 

İlgili tedbirlerin siyasi maksatlar için kullanılması olarak özetlenebilecek güvenlikleştirme ise iki temel 

kavram üzerine şekillenir. Bunlar kurgu ve kazançtır; kim kurgulamışsa o kazançlıdır. Bu bağlamda bir 

aktörün (genel olarak devletin) herhangi bir konuda çıkarlarını/kazançlarını artırabilmek için güvenliği 

kurgulamasına ya da var olan bir kurguyu kendi bünyesinde revize ederek bunu bir güvenlik 

(dolayısıyla bir varoluş) sorunu haline getirmesine güvenlikleştirme denir.7 Bu siyasi pratik 

günümüzde daha çok din, etnik kimlik ve toplumsal cinsiyet kavramları üzerinden kurgulanmaktadır. 

Güvenlikleştirmenin en önemli avantajı ise güvenlik arttığında güvensizliğin azalacağına olan inançtır. 

Artan güvenlik ise azalan özgürlüklere sebep olur. Oysa tüm bu kavramlar tehdit algılamasının az ya 

da çok olması ile ilgili bir kurmacadan ibarettir. Bu verilerden hareketle Ortadoğu’da 

güvenlikleştirmenin yaşandığı bir gerçektir. Lakin güvenlikleştirmenin temel bileşenlerinden biri olan 

kurgu bağlamında Ortadoğu’daki kurgu kimin eseridir? Bu kurgudan en çok kim kazançlı çıkmış ve 

çıkacaktır? 

 

Ortadoğu’nun Kaderi 

Dünya tarihinde din ve mezheplerin en temelde çatıştığı konu halk/yığın ile iktidar/lider arasındaki 

ilişki ve/veya hiyerarşidir.8 Avrupa’da politize olmuş Kilise ile halkı temsil ettiği iddia edilen burjuvazi 

arasındaki çatışma, Vestfalya Sistemiyle şekillenmeye başlayan ulus-devlet modellerinin milliyetçilik 

çatısı altında birleşmesiyle, bağımsız, egemen ve en önemlisi seküler bir iktidar modelinin gelişmesine 

sebep olmuştur.9 Ortadoğu’da ise halklar/ yığınlar, din/İslam temelinden ziyade mezhep temelinde 

birbirleriyle entegre olmayı tercih etmişlerdir. Bu yüzden Ortadoğu’da ulus-devlet ve seküler kimlikli 

yönetimlerden ziyade etnik ve mezhebi (daha da önemlisi aynı etnik ve mezhebi aidiyete mensup) 

yönetim modellerinin ve halkların oluşumuna zemin hazırlanmıştır. 

 

İkinci Dünya Savaşına kadar dünyanın en hegemonik gücünün başbakanı Churchill’e göre10 “insan 

olma” eşiğine henüz ulaşamamış bu halklar, liberal/ Batılı demokrasi deneyim ve pratiklerinden 

ziyade etnik ve mezhebi milliyetçiliği esas almışlardır. Dolayısıyla Avrupa’daki birey ve devletin 

kimliklenmesi insan eliyle sistematize edilen demokrasi ve sekülerizm süreçleri ile şekillenmişken 

Ortadoğu’da kimliklenme kutsal din üst kimliği altındaki etnik ve mezhebi milliyetçilik süreçleri 

üzerinden şekillenmiştir.11 Ortadoğu’daki bu temel aktörlerin kimlikleri/aidiyetleri ise onların 

maddi/manevi çıkarları, öteki algılamaları ve çatışma potansiyelleri ile doğrudan ilintilidir. 



 

Bununla birlikte Batı’nın, Ortadoğu’nun kaderi olan, sömürme/edilgenleştirme sürecinde tarihsel 

determinizme12 sebep olan politikaları bağlamında; Ortadoğu’da etnik ve mezhepsel kimlik 

farklılıklarının istismar edilmesi, bu bölgedeki doğal kaynakların ve coğrafyanın öneminin anlaşılması, 

Birinci Dünya Savaşı sonrası cetvelle sınırların yeniden çizilmesi, İkinci Dünya Savaşında hegemon 

güçlerin Ortadoğu’ya bakışı, daha sonra tek hegemon güç olarak uluslararası sistemi domine eden 

ABD’nin 11 Eylül sonrası Ortadoğu politikaları ile şekillenen mezhep ve cihat pratiklerini örneklemek 

de mümkündür. 

 

Bu noktalardan hareketle İslam âlemi özelinde mezhepsel farklılıkların tarihsel gelişim sürecinde 

belirginleşmesi ve her halkın/devletin/toplumun kendine uygun gördüğü mezhebi seçmesi 

anlaşılabilir bir durumdur. Buna rağmen günde birkaç kez aynı Yaradan’a ibadet eden bu ekollerin 

günümüzde birbirlerini kâfir olarak görmeleri ise bir aporiadır.13 Batı’nın Ortadoğu üzerinde tarihsel 

deterministtik algılamalardan hareketle sömürge geçmişi bunda önemli bir neden olarak belirse de 

din ve güç genelinde irdelenen bu konunun uluslararası ilişkilerde çatışma yaratmasının önlenmesi ve 

aksine siyasi, stratejik ve ekonomik temelde çok boyutlu işbirlikleri ile birleştirici bir unsur olarak 

kullanılması gerekmektedir. Fakat İslam’ın günümüzdeki hali birleştirici bir kurumsal mekanizmayı ne 

kadar taşıyabilir? 

 

İslam’ın Kaderi 

Mezhep Arapçada gidilen yol demektir. Literatürdeki karşılığı ise itikadi ve ameli sahadaki düşünce 

ekolleridir. Toplumların farklı siyasi, sosyokültürel, ekonomik, tarihi ve coğrafi sebeplerle doğal olarak 

belirli ekollerde odaklanmış olması adiyattan bir esastır. İşte bu ekolleşmenin sistematik ve planlı 

olarak kurumsallaşması ile mezhepler -aynı demokrasi gibi- insan yapımı olarak meydana gelmiş 

oluşumlardır. Zira tüm mezhepler Hz. Peygamber’in vefatından sonra meydana çıkmışlardır.14 Bu 

bağlamda Müslümanlarca Hz. Peygamber’den sahih olarak aktarıldığı kabul edilen mezhep tarafgirliği 

düşüncesine göre İslam ümmeti 73 fırkaya ayrılacak ve sadece biri kurtuluşa erecek, diğerleri ise 

sapıtacaktır. 15 Bu yüzden İslam dünyasında ortaya çıkan her grup, kurtuluşa eren fırkanın yani Fırka-i 

Naciye’nin kendisi olduğunu iddia etmiştir. 16 Bu bağlamda ilgili ekol ve/veya mezheplerin hak 

oldukları, öteki mezheplerin ise batıl olduğunu savlayan mezhep doktrinerlerinin beyanları önem 

kazanmaktadır. 17 Bu noktadan hareketle çalışmada Ortadoğu coğrafyasında birbirlerini kâfir olarak 

niteleme noktasına kadar gelmiş ötekilik algılamasına sahip üç büyük, önemli ve Sünnet doktrinine 

dayalı temel mezhep olan Selefilik - ve günümüzde Vehhabilik-, Şiilik ve Sünnilik özelinde 

Ortadoğu’daki (dünyanın merkezindeki) çatışmaların çözüme kavuşturulmasının önemi ve zorluğu 

irdelenmelidir. 

 

Bu bağlamda hadis literatüründe Sünnet, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve kabulleridir. Hz. Peygamber’in 

bu tebliğlerine uyan Sahabe ve Tebaanın yolundan gidenlere ise Ehlisünnet denmektedir. Ehlisünnet, 

Hz. Peygamber’in din pratiğini aynı nosyon ile uygulayanlar iken Cemaat ise Hz. Peygamber ve 

Sahabeleri sonrasında doğmuş İslam ümmetinin, Ehlisünnet çerçevesinde dini anlama, yorumlama ve 



yaşama biçimine sahip İslam topluluklarıdır.18 Şiilik ve Sünnilik arasında dinin yaşanması/pratize 

edilmesi noktasında oldukça benzerlikler vardır. İkisinde de günlük namaz (Şia’da cem edilebilir ve 

namazda Kerbela taşı üzerine secde yapılır), Ramazan’da oruç tutmak, hacca gitmek ve zekât vermek 

farzdır. Bu bağlamda çalışmada bireysel bazda dinin temeli olan ibadetlerin aynı Yaradan’a yapılması 

ile dinin esas maksadının öne çıkarılması idealize edilebilecek bir “ümit” iken dinin retoriğinde 

anlaşmazlıklar vardır. Bu anlaşmazlığın temel sebebi imametin imanın bir şartı olup olmaması 

üzerinde düğümlenmektedir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’den sonra İslam’ın kaderi evrilmektedir. Bu 

bağlamda Şiilik ve Sünnilik arasındaki ayrım19 Ortadoğu özelinde bireyden çok toplum, aşiret, 

mezhep ya da devlet temelli kimliklenmeyi daha önemli hale getirmektedir. Aşağıdaki tablodan elde 

edilecek en temel gösterge ilgili mezheplerin ve dolayısıyla ülkelerin -aynı eğitim ve medeniyet 

şartları altında-20 birbirlerini kabul edecek zeminde buluşamayacakları gerçeğidir. 

 

Uzlaşmadan Çatışmaya Temel İslam Mezhepleri 

 
 

Türkiye’nin Ortadoğu Kaderi 

Türkiye’nin Arap halkları ve devletleriyle tarihî ve kültürel eksenleri kesişmekte ve iki taraf da 

birbirlerini göz ardı etmeden ulusal ve uluslararası arenada var olmak zorundadırlar. Bu bağlamda 

Ortadoğu’da güven, güvenlik ve refahın egemen olması için yürütülen çabalar henüz olgunlaşmamış 

olsa da başlangıç için dahi takdiri hak etmektedir. Bununla birlikte Türkiye 20. Yüzyıldaki Arap dünyası 

“öteli” politikalarına ancak yeni yüzyıl içerisinde son vermeye başlamıştır. Lakin bu döneme kadar 

Arap ülkeleriyle uyumlu bir stratejik ilişki yaşanamamıştır. Özellikle Yahudi cemaatinin devletleşme 

sürecinin başlangıcında Herzl’in Abdülhamid’den Filistin topraklarını satın almak istemesi ve 



reddedilmesi süreci sonrasında21 (Birinci Dünya Savaşı) meydana gelen Osmanlıdaki Arap İsyanları22 

(ve Filistin Sorunu) sonucu oluşan öteki algılamaları; İkinci Dünya Savaşı sonrasında (Bağdat Paktı) 

Arap dünyasında oluşan “Batı yanlısı ve Arap düşmanı Türkiye” algılamaları Camp David 

Antlaşmasında dahi değişmemiş ve karmaşık süreçler sonucu 21. yüzyıla gelinmiştir. 

 

Türk ve Araplardan sonra Ortadoğu’nun bir diğer devlet olabilmiş etnisitesi olan Farsiler ise 1980’den 

itibaren Batıyı bir düşman olarak kabul etmiş ve rejimlerini bu retoriğin üzerine bina etmişlerdir. 

Ayrıca -Şia referansıyla-Selefilik de Batı mesabesinde bir ötekilik olarak tanımlanmış ve İran, 

Ortadoğu’da hem ırk hem dil hem de resmi mezhep noktasında yalnız kalmıştır. Günümüzde ise 

Batıyla dahi nükleer anlaşma sebebiyle köprüler kurulsa dahi mezhep ötekiliği etkisiyle Araplarla bu 

ilişkiler tesis edilememiştir. Türkiye’yle ise bölgesel liderlik konusundaki rekabet nedeniyle Türkiye-

İran ilişkileri istenildiği ölçüde etkili olamamakta ve sadece enerji alanındaki önemle devam 

etmektedir. 

 

Ortak Operasyon İslam Gücü’nün Kaderi 

Ortadoğu’daki mevcut çok başlılığa rağmen İran, 2013 yılında, Batıya ve/ veya İsrail’e karşı, herhangi 

bir mezhep ayrımına gitmeden, tüm İslam ülkelerinin koordinasyonuyla görev alacak ortak bir İslam 

askeri birliğinin kurulması gerektiğini resmi olarak açıklamıştır.23 Çalışmamızın hipotezi bağlamındaki 

önerilerle çelişse de İran’ın bu görüşündeki birleştirici unsur göz ardı edilmemeli ve tüm mezhepleri 

kapsadığına dikkat edilmelidir. 

 

Suudi Arabistan’ın öncülüğünde ise Aralık 2015’te, başta IŞİD olmak üzere tüm mezhebi terör 

örgütleriyle mücadele amacıyla, 34 ülkeden müteşekkil24 bir Sünni-İslam askeri birliğinin kurulduğu 

ilan edilmiştir. 25 Fakat uluslararası sistemik bir sorun vardır: ekonomi gibi karşılıklı yatay bağımlılık 

ilişkileri henüz tesis edilmemiş ülkeler arasında dikey bağımlılık unsuru (en 

hayati konu) olan güvenlik alanında bir bağ oluşturulmasıdır. 

 



Bununla birlikte İran’ın Anayasasında tanımladığı ve bir devlet politikası olarak kabul ettiği tüm 

Müslümanları koruma misyonu da Ortadoğu’da önemli bir çatışma potansiyelidir. Zira bölgede İran, 

Azerbaycan, Bahreyn, Irak ve Lübnan gibi Şii yoğun ülkelerin kendilerine göre kutsal bir dava 

karşısında askeri olarak dengelenmeye çalışılması önemli bir hatadır. 

 

 
 

Oysaki siyasi temelli ve güvenlik maksatlı bir birlikteliğin başlangıcı ekonomik bağımlılıktır. Avrupa 

Birliği’nin kuruluş süreci örneğinde olduğu gibi İkinci Dünya Savaşının hemen sonrasında, Almanya ve 

Fransa dahi güvenlik temelinde değil ekonomi temelinde entegre olmuşlardır. AB içinde ekonomik 

entegrasyon ve bağımlılık günümüzde dahi halen sürmekte;26 buna rağmen ortak güvenlik 

yapılanmasına günümüzde dahi henüz geçilememektedir (evrilen Batı Avrupa Birliği denemesi hariç). 

Bununla birlikte birbirleri ile iletişimi ve/veya karşılıklı değer ve çıkarlarını önemsemeyen/habersiz 

toplumların ortak bir değer sistemi oluşturmaları da düşünülemez.27 Devamla uluslararası sistemin 

tamamı değil en azından bir kısmının dahi güvenli olmadığı zaman devletlerin güvenlikleri ve buna 

bağlı toplumların güvenliğinden söz edilemez. Bununla birlikte özellikle Ortadoğu ekseninde tezahür 

eden terör örgütleri ve eylemleri ilk önce bireyleri hedef aldığı için günümüzde devlet güvenliği 

kavramı toplum ve birey güvenliği kavramına da evrilmiş28 ve toplumların özgürleştirilmesi için 

gerekli veri olarak refah ve kalkınmanın önemi artmıştır. 

 

Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Denklemin/Yanlışın Neresinde? 

Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasında yüksek düzeyli stratejik işbirlikleri tesis edilmeye çalışılmış olsa 

da ilgili ülkeler ile Türkiye arasında iki tarafın da kazançlı çıktığı problemsiz ve ticarete dayalı bir ilişki 

henüz geliştirilememiştir. Bu bağlamda ülkemiz dışında Ortadoğu’nun önemli ülkelerinden olan İran, 

Suudi Arabistan ve Mısır’ın dış ticaret oranlarını incelemek konunun açıklığı kavuşması için önemli 

veriler içermektedir. 

 



Türkiye’nin 2014 oranları ile ihracat ortakları; Almanya (% 9,6), Irak (% 6,9), İngiltere (% 6,3), İtalya (% 

4,5), Fransa (% 4,1) ve ABD (% 4) iken ithalat ortakları; Rusya (% 10,4), Çin (% 10,3), Almanya (% 9,2), 

ABD (% 5,3), İtalya (% 5) ve İran’dır (% 4,1).29 Görüldüğü üzere Türkiye, Ortadoğu (Müslüman yoğun) 

ülkelerden ihracatta sadece inşaat ve tekstil temelinde Irak ve ithalatta enerji alımı bağlamında İran 

ile ekonomik ilişkisi yüksektir. 

 

İran’ın 2014 oranları ile ithalat ortakları; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (% 30,6), Çin (% 25,5), Cezayir 

(% 8,3), Hindistan (% 4,6), Güney Kore (% 4,4) ve Türkiye (% 4,1) iken ihracat ortakları; Çin (% 29), 

Hindistan (% 11,9), Türkiye (% 10,4), Japonya (% 6,5), Güney Kore’dir (% 4,8). Görüldüğü üzere İran’ın 

Türkiye hariç hiçbir Müslüman yoğun ülkeyle ihracat ilişkisi yoktur. Bununla birlikte 2016 yılındaysa 

Suudi Arabistan’ın Şii bir din adamını idam etmesi30 sonucu Suudi Arabistan İran’la olan diplomatik 

ilişkilerini dondurmuş ve Birleşik Arap Emirlikleri ise diplomatik ilişki seviyesini düşürmüştür.31 Fakat 

BAE’nin İran ekonomisi üzerindeki etkisi yüksektir. Bu bağlamda mezhep farklılığı, Suudi Arabistan 

faktörü, BAE’nin % 20’ye yakınının Farsi olması, coğrafi yakınlık ve Ebu Musa ile Tunb Adaları 

sorununa rağmen Birleşik Arap Emirlikleri İran’ı stratejik ortak olarak tanımlamış ve uluslararası 

arenada İran’a karşı uygulanan ambargonun kaldırılmasının BAE’nin ekonomik çıkarları için 

destekleneceği ifade edilmiştir.32 

 

Suudi Arabistan’ın 2014 oranları ile ihracat ortakları; Çin (% 13,3), Japonya (% 13), ABD (% 12,9), 

Güney Kore (% 10), Hindistan (% 8,9), Singapur (% 4) iken ithalat ortakları; Çin (% 13,3), ABD (% 12,1), 

Hindistan (% 8,3), Almanya (% 6,5), Güney Kore (% 5,4), Japonya’dır (% 4,9).33 Bu verilerden hareketle 

Suudi Arabistan’ın hem ithalatında hem de ihracatında ilk beş ülke içinde hiçbiri Müslüman yoğun 

ülke değildir. 

 

Mısır ise Ortadoğu ülkeleri arasında Müslüman yoğun ülkelerle nispeten daha çok dış ticareti olan 

ülkedir. Buna göre Mısır’ın 2014 oranları ile ihracat ortakları; İtalya (% 9,2), Suudi Arabistan (% 7,4), 

Hindistan (% 7,2), Türkiye (% 5,4) ve ABD (% 4,2) iken ithalat ortakları; Çin (% 11,2), Almanya (% 7,9), 

ABD (% 7,4), Kuveyt (% 5,1), İtalya (% 4,6), Ukrayna (% 4,4), Rusya (% 4,2), Türkiye’dir (% 4,1).34 

 

Tüm bu verilerden hareketle Ortadoğu’daki Müslüman yoğun ülkelerin arasında ekonomik düzeyde 

dahi bir bağımlılıktan söz etmek mümkün görülmemektedir. Bunda Batı’nın sanayi ve teknolojik 

olarak ileri olması ve bazı ürünlerde tekel oluşturması önemli bir neden olarak öne sürülse de bu 

çalışmaya göre esas sebep ilgili Ortadoğu ülkelerinin birbirlerini öteki olarak görerek Batı’yı öteki ye 

tercih etmeleridir. Bu sonuçtan hareketle Ortadoğu’da güncel çatışmaları bertaraf etmek için en 

önemli, zor ve dikey bağımlılık gerektiren askeri ittifaktan önce daha kolay, kazançlı ve yatay 

bağımlılık ile çözülebilecek ekonomik ittifaklar artırılmalı ve böylece Ortadoğu’da kazan-kazan hedefli 

bağımlılıkların artarak şiddete zemin oluşturulmaması sağlanmalıdır. 

 

 

 



Sonuç 

Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasında güvenlik perspektifinde ve sert güç temelli ilişki(sizlik)ler değil 

başta ekonomik olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen kazan-kazan hedefli yumuşak 

gücün önemi vurgulanmalıdır. Zira Ortadoğu özelinde her ülke kendince dini yönden en kutsal bir 

amaca bağlı olarak dış politikalarını şekillendirmektedir. İran en haklı fırka olduğundan hareketle 

Ortadoğu’da hâkimiyet arayışındayken Suudi Arabistan ise aynı sebeple ulusal ve uluslararası 

ilişkilerini tesis etmektedir. Kutsala hakaret ve/veya onu ötekileştirme ise her zaman kanlı olacaktır.  

 

Bu bağlamda uluslararası sistem her ne kadar anarşik doneler içerse de Türkiye, başta Arap ülkeleri 

ve İran’la uluslararası ekonomik bağımlılıklarını güçlendirerek Ortadoğu ile bütünleşebilmenin 

yollarını aramalıdır. Lakin bu bütünleşme-günümüzde halen birbirlerini öteki olarak algılayan- 

devletlerin sinir uçları olan güvenlik temelinde değil Kantçı bir bağımlılık ve kazan-kazan ilkesi temelli 

olmalıdır. Bu sonuca ise güvenlik(leştirme) ile değil ekonomik araçlarla ulaşılabilir. 

 

Bu noktadan hareketle ülkelerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması; etnik, 

mezhepsel ve dini bölünmelere mahal verilmemesi gibi temel ilkeler esas alınarak var edilmeye 

çalışılan bir stratejik birlik fikri heyecanlı olduğu kadar tehlikelidir de. Bunun Türkiye ve Ortadoğu 

ülkeleri arasında henüz olgunlaşmamış ekonomik ve kültürel ilişkilere ket vurma riski dahi mevcuttur. 

Bu bağlamda “zaten” yüzlerce yıldır çözülememiş konuların Ortak Operasyon İslam Gücü örneğindeki 

gibi kapsamlı ve güç temelli işbirlikleri ile çözülmeye çalışılması güvenlikleştirmenin amacı olan kurgu 

ve kazanç ilkesiyle birebir uyumlu olup kurgulayanın mezhep savaşlarını tetikleyerek kazanmaya 

devam edeceğinin de açık bir göstergesidir. Bu ise Ortadoğu ülkelerinin, halklarının, dinlerinin ve 

mezheplerinin bir kaderi artık olmamalıdır. 

 

Sonuç olarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın tesisini de hedef alan savunma sanayiinin35 

geliştirilmesi dahi ekonomik kalkınma ve refah için önemli bir etkidedir. Sosyoekonomik olarak ise 

Bölge’deki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi, Bölge ülkeleri arasında karşılıklı ekonomik 

bağımlılığın artırılması ve sosyokültürel alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi için daha fazla çaba 

gösterilmelidir. Bu hedefe ulaşabilmek için gerekli olan sürdürülebilir istikrar ise ancak halkların (ilgili 

ülkelerin dış politika algılamaları dikkate alındığında belki de ümmetin) huzur, güvenlik ve refahının 

güvence altına alınmasıyla sağlanabilecektir. Aksi takdirde bu makalenin içerisindeki mantıksal 

analizleri inceleyen okuyucunun aklındaki en temel soru geçerliliğini koruyacak ve bu sorunun cevabı 

Ortadoğu ve İslam yoğun ülkeleri daha fazla çatış(tır)maya itecektir: Acaba çok mu geç kaldık? 
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