
 

Orta Doğu’daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara 

 

Özet  

Özetle, Orta Doğu kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, çok büyük fırsatları ve tehditleri barındıran 

ve 21. yy güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır. Eğer bu zıtlıklar iyi yönetilebilirse başarılı olma 

şansı çok yüksektir. Fakat bu zıtlıklar ve farklılıklar dışarıdan yahut bölge içi aktörlerin birbirleri ile 

olan anlamsız rekabetinden dolayı manipüle edilirse Bölge’nin geleceğinde beklenmedik sonuçlarla 

karşılaşılabilir. “Orantılı risk, karşılıklı bağımlılık” olarak tanımladığımız temel anlayış içinde Türkiye 

ve Orta Doğu ülkelerinin ilişkilerinin duygusal düzeyden çok, daha pragmatik, daha derinlikli inşa 

edilecek alanlara doğru yönelmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dünyadaki gelişmeleri ve 

bölgemizdeki gelişmeleri doğru okuyabilirsek bundan dost ve kardeş ülkeler olarak hep birlikte 

daha da güçlenip önümüzdeki gelişmeleri fırsata çevirerek çıkma imkanı bulabileceğiz. 

Anahtar Kelimeler: çok kutupluluk, entegrasyon, mikro milliyetçilik, çok boyutlu güvenlik, kimlik 

politikaları, insan kaynakları  

 

Tarihî Arka Plan  

Arap Devrimlerinin bir bahara dönüşebilmesi, güncelin geçmiş ve gelecek arasında doğru 

konumlandırılmasıyla mümkün olabilir. Sahadaki aktörler değişmekle birlikte değişmeyen güç 

dengeleri ve çıkar ilişkileri sürgit devam etmektedir. “Orta Doğu” demek durumunda kaldığımız 

bölgemiz, tarihî devridaimler döngüsünün bir yenisini yaşıyor görünmektedir. İslâm’ın bu bölgedeki 

ilerleyişi birkaç yüzyıl arayla iki büyük gücün Bölge’ye saldırısına yol açmıştır. 11. yüzyılın sonunda 

Bizans’ın davetiyle alevlenen Haçlı orduları uzun yüzyıllar Bölge’ye batıdan saldırarak kan, 

istikrarsızlık ve sıkıntılara yol açmıştır. Bunun ardından 13. yüzyılda Moğol saldırısı Bölge’ye 

doğudan yeni bir istikrarsızlık ve yıkım getirmiştir. 

Haçlı istilaları ile sarsılan coğrafya tam bu sıkıntının aktif akınlarından nefes aldığını sanırken bu kez 

diğer yönden Moğol istilaları ile karışıklık yaşamıştır. Bunlar olurken Bölge’de bulunan Ermeniler 

gibi Hıristiyan ve diğer bazı yerel unsurlar bu yeni istilacılarla kendi tarihî çerçeveleri içinde 

yakınlaşmışlardır. 

Haşhaşiler gibi terör odaklı, din görünümlü bir örgüt ise ilginç bir şekilde değişik odaklarla temasa 

geçmekten geri durmamıştır. Bazen Haçlıların yanında yer alırken bazen de karşı tarafta yer 

almıştır. Kendi merkezi gücünü kuramayan ve merkezi asabiyesini bölgesinde kabul ettiremeyen 

her güç gibi, denge oyunlarına giren bu yapılar bazen orada bazen burada kendi otoritelerini 



sınırlayan Bölge güçlerine karşı kara ittifaklara girişmişlerdir. Bütün bunlar yaşanırken Bölge’de 

Eyyubiler gibi yerel güçlerle başlayan karşı harekât; önce gelen bu saldırıları durdurmuş, zaman 

zaman püskürtmüş, Haçlı ve Moğol varlığına karşı nihai darbeler indirmiştir. Böylece Bölge tarihin 

dışına itilmek ve nesneleşmekten kurtarılarak varlığını kendi kimliği ile sürdürebilmiştir. Modern 

dönemde ise Bölge’de ve dünyada değişen siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimlere binaen yeni 

güç merkezleri ve dengeleri oluşmuştur. 

Geçmişe dair bu tespiti güncele aktararak devam ettiğimizde; modern zamanlar dediğimiz çağlarda 

Bölge’nin artık batı ve doğudan yeni tehditlerle kendi varlığını yaşayamaz hale gelerek tarih dışı 

kaldığını söyleyebiliriz. Sanayi Devrimi ile kapitalist ve emperyalist bir veçhe kazanan İngiliz gücü bu 

yeni zamanda “Batı” denilen kavramın ilk habercisi olarak Bölge’ye ve ötesine dair planları 

tahakkuk ettirmek sureti ile 19. yüzyılın başından itibaren Bölge’yi kontrolü altına almaya 

başlamıştır. Fransa’dan bir adım öne geçen ve Bölge’de mevzi kazanan İngilizler daha önde ve hızlı 

hareket şansı bulmuşlardır.  

Görüleceği üzere “Orta Doğu”daki dostluklar da düşmanlıklar da sanıldığı kadar yeni ve değişken 

değildir. Bölge’de yer alan ayrılıkçı unsurlar, yaşanan Haçlı Seferleri ve Moğollarla yaşanan acı 

olaylarda ortaya çıkan ittifakların yansımaları gibidirler. Bugün oluşan güç dengeleri ve aktörler 

seviyesinde yaşanan mücadelenin aktüel görüntüsünün perde arkasına bakıldığında çok yaşlı yüzler 

ve eski hesapların ortaya çıkması kimseyi şaşırtmamalıdır. “Bugünün dünden farkı nedir?” diye 

sorulursa cevap çok basittir. Dünün Bölge’deki süper devletleri bugün yoktur. Dün Bölge’de özne 

rolü üstelenecek, kendi kimliği, ekonomisi ve varlığı ile olup bitene kendince müdahale edebilecek 

güçler varken bugün ancak ittifaklarla olaylara müdahale şansı bulunan bir siyasi manzara söz 

konusudur. Bir bölgenin tarihî potansiyelleri ve zaafları iyi tahlil edilmedikçe tarihî ve kültürel 

kodlar ihmal edilerek güncel gelişmeler üzerinden inşa edilecek her siyaset, derin bağların ve 

köklerin darbesini yemeye mahkûm olacaktır.  

 

Günümüzde Orta Doğu   

19. yy Avrupa Çağıydı, 20. yy bir bütün olarak değerlendirildiğinde Amerika Çağıydı, 21. yy yine bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde Asya Çağı olacaktır. Bu tarif bugün yaşadığımız dünyanın, 

bilhassa son on yıldır yaşanan dünyanın da alt yapısını oluşturmaktadır. Batı Avrupa ve Amerika 

endeksli, geleneksel Batı Bloğu’na karşı dünyada yeni güç adaylarının tamamına yakınının Asya’dan 

21. yy başı itibarıyla kendisini göstermiş olması nedeniyle bugünkü yaşadığımız dünya ve şartlar 

oluşmaya başladı.  

Asya’da bu kadar yeni güç adayının, küresel ve bölgesel güç adaylarının ortaya çıkmış olması, 

dünyadaki temel paradigmayı değiştirdi. İki kutuplu ve tek kutuplu dünya düzeninden çok 

kutupluya geçiş paradigmasını ortaya çıkardı. Dolayısıyla bugün için rolleri çok iyi, çok net fark 

edilebiliyor olmasa da dünyanın yeni ve çok kutuplu düzene doğru girdiğini hep birlikte izliyoruz. 



Tarihte çok kutuplu dönemler yaşanmış, ama bu kadar benzer teknolojik donanımlara ve benzer alt 

yapılara sahip, teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda bu kadar “güç” bir arada dünya 

sahnesine çıkmamıştır. Bu durum çok büyük fırsatlar doğurduğu gibi çok büyük riskler ve tehditler 

de içeriyor. En azından politika yapıcılar, uluslararası örgütler, büyük devletler ve herkes için, 

politika üretmeyi ve uygulamayı zor bir hale getiriyor. Çünkü iki bilinmeyenli ya da tek bilinmeyenli 

denklemlere göre politika üretmeye alışmış kurumlar, bu çok boyutlu dünyanın karşısında, hangi 

önceliği hangi sıraya koyacağı konusunda çok büyük bir bunalım geçirmektedirler. 

Bu çok kutupluluğun getirdiği yeni parametreler var hepimiz için. Özellikle üç tanesi Asya’yı 

yakından ilgilendirmektedir. Bu çok kutuplu rekabet ortamı içerisinde temel parametrelerin 

yeniden şekillendiğini ve kurumsallaştığını görüyoruz. 

Bu üç parametreden birincisi “entegrasyon”dur. Dünya tarihinin Roma İmparatorluğu’ndan sonra 

gördüğü en önemli entegrasyon Avrupa Birliği’dir. Çağdaş entegrasyon çalışmalarından birisi - ki en 

önemlisi - Avrupa Birliği entegrasyon sürecidir. Avrupa Birliği entegrasyon sürecini model alan 

dünyanın çok değişik bölgelerinde çok fazla entegrasyon çalışması var. Örneğin Latin Amerika’da 

33 ülkeyi bir arada tutan bir çatı yapılanması, yine çok sayıda alt bölgesel yapılanma çalışmaları söz 

konusu.  Yine Afrika için aynı durum söz konusudur. Çünkü entegrasyon dünyada gelişen rekabet 

ortamında küçük ve orta ölçekli ülkeler için zorunlu hale gelmektedir. Bu ülkelerin uluslararası 

sistemde rekabet edebilmeleri ancak değişik bölgesel örgütler içerisinde alacakları pozisyona bağlı 

olarak şekillenmektedir. 

İkinci gelişen temel parametre ise, yine entegrasyonla zıt bir kavram. Ama entegrasyonla eş 

zamanlı işliyor. O da “mikro-milliyetçilik”tir. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde Birleşmiş Milletlerdeki 

üye sayısı kadar, yeni üye ülkenin dünya sistemine katılacağı veya bu anlamda şartların oluşacağı 

yönünde öngörüler bulunmaktadır. Bunları destekleyen çok fazla veri ve gelişme mevcut. Özellikle 

Arap Baharı süreci ile yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında yine en büyük riski Orta Doğu 

başta olmak üzere Asya ülkeleri barındırmaktadır. Çünkü etnik köken itibarıyla, demokratik 

deneyim azlığı itibarıyla, gelir farklılıklarının çok aşırı olması itibarıyla, birçok parametrede çok 

zıtlıklar barındırması nedeniyle mikro-milliyetçilik dalgasından da en fazla etkilenecek ülkelerin 

Asya kıtası ve özelde Ortadoğu’da olduğunu söyleyebiliriz. 

Bir diğer yeni temel parametre ise öngörülebilirlik çağının bitip, tahmin edilebilirlik çağına geçilmiş 

olmasıdır. Çünkü çok kutuplu rekabet ve bunun getirdiği yeni parametreler içerisinde artık güçlü 

öngörülerde bulunmak neredeyse imkânsızdır. Bundan böyle sadece tahmin edilebilirlik üzerine 

politikalar geliştirilebilmektedir ki, NATO birkaç yıl önce - yaklaşık üç yıl önce - “öngörülebilirlikten 

tahmin edilebilirliğe geçiş” temel konsepti içerisinde güvenlik belgesini yenilemiştir. Bu bütün 

dünya için sürekli bitmeyen bir kriz yönetimi içerisinde ülkelerin idare edilmesi anlamına 

gelmektedir. 2008’de başlayan dünya finansal krizi de bu süreci doğrulamıştır. Her an her şey 

olabilir, dolayısıyla sürekli kriz yönetimi bütün dünya için söz konusudur. Bu öngörülebilirliğin bitip, 

tahmin edilebilirliğe geçiş açısından da en belirgin örnek, 2010 yılı sonuna doğru başlayan ve hâlâ 



etkileri değişik ülkelerde, değişik şekillerde devam eden “Arap Baharı” olarak isimlendirilen süreçtir 

ki özellikle Amerikalı dostlar ifadeyi “Arap Uyanışı” olarak değiştirmeye başlamışlardır. 

Burada da yine çok kutupluluğun Doğu ve Batı arasındaki, özellikle Asya ve Batılı ülkeler arasındaki 

rekabetin yansımalarını ve bloklaşmalarını Suriye üzerinden çok net olarak görüyoruz. Bu süreçte 

Batılı ülkelerin 3 temel hedefi olduğunu kişisel olarak yorumluyorum: Birincisi sıkışan ekonomileri 

açısından Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya’yı içerisine alan yeni bir ekonomik kuşak 

oluşturmaktır. İkincisi bu yeni ekonomik kuşağa bağlı olarak yeni bir güvenlik kuşağı oluşturmak; 

özellikle Avrupa’nın güneyinin güvenliği için. Üçüncüsü de bu yeni iki kazanımın toplamında Çin ve 

Rusya’yı yalnızlaştırma hedefi olduğu, makro hedef olarak gözüküyor. Daha önce birçok alt neden 

sayılabilir. Bu anlamda bizim de içerisinde bulunduğumuz bölgenin, önümüzdeki dönem çok fazla 

türbülans ve tehditlere gebe olduğunu da hep birlikte gözlemlemekteyiz. 

Temel paradigma “çok kutupluluk”. Yeni parametreleri; entegrasyon, mikro-milliyetçilik ve 

tahmin edilebilirlik çağı olarak açıkladık. Bir de hem Asya kıtasını, hem dünyayı ilgilendiren yeni alt 

algılar ve değişiklikler var. Bunlar da yeni güvenlik tehditleri. Çünkü “güvenlik”; entegrasyon için 

de, refah için de, kalkınma için de en temel alan ki artık “güvenlik” hepimizin de bildiği gibi çok 

büyük ölçüde tanım değiştirmiş, “çok boyutlu güvenlik” kavramı dördüncü önemli parametre 

olarak tartışmaların odağı haline gelmiştir.  

Sadece askerî çerçevede yorumlanan güvenlik anlayışı özellikle son yirmi yıl içerisinde yaşanan 

gelişmelerle artık hayatın her alanını kapsayan ve daha çok yumuşak güç unsurlarıyla tarif edilen 

bir sürece dönüşmüştür. Dolayısıyla yeni tehdit tanımlarına kısaca değinmek gerekirse; terörizmin 

öncelikli sırada tehdit olarak algılanmadığını, bu anlayışın değiştiğini söylemek gerekir. İkincisi İran 

özelinde de yaşadığımız gibi nükleer güvenlikle ilgili endişelerdir. Üçüncüsü, göç hareketlerinin 

kontrol edilmesi açısından sınır güvenliği ile ilgili tehdit algılamaları, dördüncüsü  - ki önemi çok 

daha artacak görünen - siber güvenlik meselesi gibi hayatın her alanında, beşincisi ise çevre ve 

iklim değişikliğine bağlı gelişmeler olarak tespit edilebilir. 

 Örnek vermek gerekirse; su sorunu nedeniyle Suudi Arabistan’ın gıda ihracatını yasaklamayı 

planladığı dillendirilmektedir. Bu da Suudi Arabistan’dan ithalat yapan ülkeler açısından şu an için 

bir kaygı oluşturmuş durumdadır. Buna benzer önlemlerin gıda ihracatçısı ülkeler tarafından 

alınabileceğini öngörmek gerekmektedir. Dolayısıyla bu gıda güvenliği konusunda önemli bir risk 

oluşturmaktadır. Bir diğer yeni alt güvenlik tehdit algısı teması, salgın hastalıklar ve demografik 

sorunlardır. Dünya nüfusunun artması, dünya nüfusunun yarıdan fazlasını Asya’nın barındırdığı ve 

Asya ülkeleri nüfusunun yaklaşık % 67’sinin 25 yaş ve altında olması göz önüne alındığında bu 

demografik artış geleneksel güçler için çok büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır. Kaynakların 

sınırlı olması nedeniyle aslında herkes için bir tehdit potansiyeli bulunmaktadır. Örnek vermek 

gerekirse sadece Çin ve Hindistan’da yılda 40 milyon kişiye iş bulmak gerekmektedir. Dolayısıyla 

dünya kaynaklarının ve ekonomik sistemin büyüklüğünü göz önüne aldığımızda, bu sürecin ne tür 

sonuçlar doğuracağını tahmin edebiliriz. 



Bir diğer tehdit algılaması ise, devlet olmayan oluşumlar ve tehditlerdir. Bu anlamda Mali’de 

yaşanan darbe girişimindeki gibi, değişik örgütlerin, belirli ölçüde organize olmuş ama 

tanımlanmamış yapılanmaların yeni güvenlik tehdidi algılaması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. 

Bir diğer güvenlik tehdidi de “uzay güvenliği” olarak şekilleniyor.  

Bütün bu etkenler beşinci parametre olarak kriz yönetimini ısrarla teyit etmektedir; “ülkelerin 

sürekli bir kriz yönetimi içinde idare edilmesi”. Çünkü artık zamanın absorbe edilmesi, yapılan 

hataların telafi edilmesi noktasında zamanın sunmuş olduğu fırsatlar oldukça kısıtlı kalmaktadır. 

Bazen devlet hayatında 24 saatlik kayıpların, hataların bile telafisi olmadığı görülmektedir. 

Altıncı parametre olarak ifade edebileceğimiz bir diğeri de; “dünyadaki değerler ve refah ilişkisi, 

tüketim kalıpları”dır. Bu sorun hepimizin üzerinde, dünyadaki bütün ülkelerin üzerinde… Özellikle 

son iki yüzyılda Batı merkezli olarak üretilen medeniyet değerleri ve tüketim kalıpları, dünyayı hem 

ekolojik olarak hem ahlaki olarak çok ciddi sorunlarla yüz yüze getirdi ki bunda hepimizin payı var. 

Ama herhalde en büyük pay temel değerleri belirleyen Batı medeniyetinindir. Yeni paradigma 

dahilinde tüketim kalıplarının mutlaka değiştirilmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü ne kadar 

ertelersek erteleyelim, zaman kazanmaya çalışırsak çalışalım, tüketim kalıpları değişmediği 

müddetçe dünya ne ekonomik ne sosyal ne de ahlaki krizlerden çıkabilir. Bu anlamda öncülük 

yapacak medeniyet değerleriyle yeni bir “ufuk vizyon” açacak ve bunu hayatıyla, yaşayışıyla, 

kurumsal düzeniyle temsil edebilecek yepyeni örneklere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktada İslam 

ülkelerine büyük sorumluluk düşüyor. Bütün bu parametreler ve çok boyutlu rekabetin getirdiği 

olağanüstü ortamda Kuzey Afrika, Orta Doğu ve bizim öngörümüze göre Güney Asya’ya da 

sıçrayacak olan bir sosyolojik dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 

ve 11 Eylül 2001’den sonraki iki farklı fırsatı değerlendiremeyen çok sayıda Ortadoğu ülkesiyle karşı 

karşıyayız. Bunlar, sosyolojik değişimleri ve dönüşümleri adına, demokratikleşme adına 

değerlendirmeleri gereken bu iki büyük fırsatın hiçbirini kullanamamışlardır.  

 

Türkiye - ABD İlişkileri ve Orta Doğu   

Türkiye’nin yakın çevresine baktığımız zaman; Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta 

Asya ve Güney Asya’nın bir kısmı, kısacası Türkiye’nin tarihî hinterlandı karşımızda durmaktadır. Bu 

alanların hepsi de sürprizlere ve değişime gebe önemli merkezlerdir. Yeni güçler arasındaki 

rekabetin temel alanları da bu alanlardır. Dolayısıyla burada etkili olmak isteyen, buradaki değişimi 

- dönüşümü kaosa yol açmadan ve ekonomik zenginliğe katkıda bulunacak şekilde değerlendirmek 

isteyen – ABD başta olmak üzere - herhangi bir güç için Türkiye vazgeçilmez ve bu anlamda 

stratejik öneme sahip bir partnerdir. Fakat burada tamamlayıcı ilişkinin sağlıklı kurulması 

gerekmektedir. Çünkü Türkiye’nin kendine has bir takım algıları, tehdit algılamaları ve endişeleri 

bulunmaktadır. 



Her iki taraf da birbirini tamamlayacak çok fazla farklı özelliğe sahiptir. Fakat böyle bir iş birliğinin 

zorunlu kıldığı böyle bir dönemde, Türkiye - ABD ilişkilerinin özellikle son iki yıldır oldukça sancılı bir 

süreç yaşadığını da görüyoruz. Bunları üç başlıkta toplayacak olursak, en önemlileri; İsrail’le 

yaşanan sorunlar, Ermeni meselesi ve İran’la - İran’ın nükleer programıyla - ilgili yaşanan sorunlar 

olarak görünmektedir.  

ABD ile Türkiye arasında ortaya çıkacak karşılıklı mutabakat, karşılıklı güven ve iş birliğinin diğer 

alanlardaki büyük potansiyelin ortaya çıkmasına önemli katkılar sunacağı aşikârdır. Ayrıca İsrail ve 

Ermenistan sorunlarının sadece ülkelerle sınırlı olmayıp bunların Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 

dünyada uzantısı olan büyük diasporalara sahip sorunlar olduğu da görülmelidir. Hem İsrail Musevi 

lobisi hem Ermeni diasporası ve Ermeni lobisi ABD’de Türkiye aleyhine birçok etkinlik ve faaliyette 

bulunmakta, oradaki yöneticileri etkilemeye çalışmaktadır. Bunlar zaten on yıllardır bilinen ve 

sürekli iki ülke gündeminde takip edilen sorunlardır. Dolayısıyla karar şüphesiz karar alıcılara, 

politikacılara ve yetkililere ait olmakla birlikte Türkiye’nin merkezinde bulunan ve çevresinde çok 

önemli değişim bölgelerini kapsayan bir ülke olarak ABD ile karşılıklı güven ve menfaatler 

temelinde varabileceği mutabakatın, dünyanın yeniden dönüşümü noktasında yeniden anahtar bir 

rol oynayacağı sonucuna varılabilir.  

Türkiye’nin şu anda en önemli yapısal endişesi Kürt meselesi ile ilgilidir. Bu ABD açısından ve 

Türkiye - ABD ilişkileri açısından çok önemli bir turnusol kağıdı mesabesindedir. İki tarafın birbirine 

resmî olarak herhangi suçlaması ya da herhangi önyargısı olmasa da Kürt sorununun ne şekilde 

evirileceği, bütün coğrafyalarda yapılacak iş birliği üzerinde belirleyici olacaktır.  

Türkiye, Kürt meselesine dayalı olarak etnik bir bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını ve bu 

anlamda güven içinde olduğunu hissettiği sürece ABD ile olan ilişkilerinin bugünkü seviyelerinin 

çok üzerine çıkacağı ileri sürülebilir. Çünkü Türkiye’de ABD ile ilgili yapılan sempati anketlerinde 

çok olumsuz sonuçlar çıkmaktadır. 

Türkiye açısından bakıldığında ise şu iki hususun prensip olarak daha güçlendirilmesinde ve 

kurumsallaştırılmasında fayda vardır. “Orantılı risk, karşılıklı bağımlılık.” Türkiye’nin gücü ölçüsünde 

risk alması; söylemlerinin boyutunu gücüyle doğru orantılı bir seviyeye çekmesi ve ABD başta 

olmak üzere bütün ilişkilerinde, bütün etkin olmak istediği alanlarda orantılı bir risk üstlenmesi 

gerekmektedir. Çünkü orantılı risk aynı zamanda dış politika tercihlerinin doğru yapılmasını da 

gerektirmektedir.  

Türkiye’nin geleneksel devlet politikası Batı perspektiflidir ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini 

“tam üyelik” ile sonuçlandırmak üzere konumlandırmıştır. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliğini Türk 

dış politikasında ilk sıraya koyup kalanları da doğru sıralayarak ve birbirinin önceliklerini 

karıştırmadan yönetmek gerekmektedir. Bu aynı zamanda bir orantılı risk planlanmasını 

içermektedir.   

 



Kimlik Politikaları ve Orta Doğu’nun Geleceği  

Osmanlı devlet anlayışı; egemenliği altına aldığı bölgelerde yeni kimlikler inşa etmek yerine, var 

olan baskın unsurları devlete bağlayarak egemenliği sürdürme biçiminde kendini göstermiştir. 

Batılı ülkeler ise bilhassa 1. Dünya Savaşı’nın ardından bölgemizde etki alanı olarak paylaştıkları 

ülkelerin önemli bir kısmında, kimliksel açıdan sayıca daha az bulunan unsurları ön plana çıkararak 

bu ülkeler üzerindeki kontrollerini perçinlemeye ve sürekli hale getirmeye çalışmışlardır. 

Bunun en çarpıcı örnekleri arasında; büyük çoğunluğu Sünnilerden oluşan Suriye’de %9’luk Nusayri 

azınlığın, büyük çoğunluğu Şiilerden ve diğer azınlıklardan oluşan Irak’ta ise Sünnilerin yönetim 

kademelerinde hâkim konuma getirilmesi yer alır. İngiltere ve Fransa böylelikle, meşruiyet 

temelleri son derece zayıf olduğundan ancak dış güçlerin yardımı ile varlıklarını sürdürülebilecek 

yönetimler oluşturmayı amaçlamışlardır. 

Bu politikalar ilerleyen süreçte milliyetçi akımların gelişmesini teşvik etmiştir. 1950’li ve 1960’lı 

yıllarda, tüm Üçüncü Dünya ülkelerinde görüldüğü gibi, Arap dünyasında da milliyetçilik çok güçlü 

bir akım haline gelmiş ve Batılı güçlerin bu ülkelerdeki mevcudiyetini tehdit etmeye başlamıştır. 

1952’de Mısır’da, 1958’de Irak’ta monarşilerin yerini milliyetçiler tarafından kurulan hükümetler 

almıştır. 

Irak’ta kurulan milliyetçi hükümetler tarafından - sözde - laik milliyetçi bir Arap kimliği oluşturma 

politikaları nihayetinde Sünnileri ön plana çıkarma, Kürtler açısından Araplaştırma ve Sünnileştirme 

politikalarına dönüşmüş, Saddam döneminde artan baskılar Şii ve Kürt çevrelerin merkezden 

uzaklaşmalarına neden olmuştur. 

ABD Saddam’ı devirerek önce uygun bir ortam ve izleyen süreçte Millî birliği zedelenmiş zayıf bir 

Irak oluşturmak amacıyla Saddam yönetimine küskün Şii ve Kürt çevrelerle iş birliğine gitmiş, Şiileri 

ve Kürtleri ön plana çıkarmak için bir takım politikalar izlemeye başlamıştır. Bu durum komşu 

ülkelerin tamamında tepkilere yol açmış ve Irak’ın komşuları bir şekilde er ya da geç ABD karşıtı 

yaklaşımlar ve uygulamalar geliştirmişlerdir. 

Dolayısıyla ABD tarafından Irak’ta uygulanan kimlik politikaları, ilgili tüm taraflar için sakıncaları 

gittikçe artan bir duruma neden olmuştur. 

Irak’ın ezici çoğunluğunu oluşturan Şiilerin İran ile yakın ilişkiler geliştirmesi ve istikrarsız bir Irak’ın 

ABD’nin İsrail politikaları nedeniyle zaten çok kötü durumda bulunan imajının yerle bir olmasına 

yol açması ABD politikaları açısından iki önemli nokta olmuştur. ABD artık Şiiler, Sünniler, Arap 

milliyetçisi kesimler ve Kürtler arasındaki gerginlikleri yatıştırmanın çarelerini araştırmaya 

başlamıştır. 

Bölge’deki siyasi aktörlerin mevcut durumu ise şöyle özetlenebilir: 

Şiiler Irak’ta uzun dönemlerden beri ilk kez iktidar olmanın gururla karışık şaşkınlığını yaşamaktadır. 

ABD’nin, diğer büyük güçlerin, komşu ülkelerin ve bazı örgütlerin ülkeye müdahaleleri Irak gibi bir 



ülkede iktidar olmanın ne kadar zor olduğunu ortaya çıkarmış, bu durum şaşkınlığı daha da 

derinleştirmiştir. 

İran elbette bu kimlikleri kullanma noktasında en önemli ülkedir. Ancak İran tarafından Irak’ta Şii 

kimliğin kullanılması İran için çok ciddi sakıncaları da beraberinde getirmektedir. En önemlisi ise 

İran’da kimlikler üzerinden bir Fars - Arap ayrışmasının ve daha sonra çatışmasının ortaya çıkması 

ihtimalidir. Irak’ta kimliklerin kaşınması, Abadan petrolleri civarında yoğunlaşan Arap nüfus ile Fars 

kökenliler arasında bir ayrışmayı körükleyebilir. Bu ayrımcı politikalar dış güçler tarafından 

Azerilere aktarılabilir. İran bu durumun farkındadır ve bu nedenle Irak’ın toprak bütünlüğünü en 

fazla savunan ülkelerdendir. Ayrıca, Irak’ın tümü üzerinde Şiiler üzerinden etkili olmak varken, 

bölünme sonrasında İran’a düşman ve Bölge’de istikrarsızlık yaratacak unsurların oluşmasını 

istememektedir. 

ABD, Şiileri Saddam rejimini devirmek ve zayıf müdahale edilebilir bir Irak ortaya çıkarmak için 

yararlanma yoluna gitmiştir.  

Türkiye bu konuda uzun süre soğuk kalmış ve sadece Sünnilerle diyalog kurmuş olsa da, Irak’ı 

kimlik üzerinden ayrıştırarak bazı kesimlerle ilişki geliştirip diğerlerini göz ardı etmenin zararlarını 

ilk fark eden ve ABD’ye bu konuda en net tavır geliştiren, Irak’ın bölünmesine ilk karşı çıkan ülke 

olmuştur. 

Şii çoğunluk, Körfez ülkelerini ürkütmekte, uzak durmalarına neden olmaktadır. Oysa bu durum 

Irak’ın %50’den fazlasının Şii olduğu gerçeğini değiştirmez. Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak 

üzere Körfez ülkeleri, Irak’ta Şii unsurların ön plana çıkarılmasından en fazla rahatsız olan 

ülkelerdir. Körfez ülkeleri, Selefilerin Şiilere karşı aşırı tutumları, politika geliştirme konusunda 

ABD’ye bağımlıkları ve diğer eksiklikleri nedeniyle Iraklı Şiilerle diyalog geliştirme konusunda 

zorlanmaktadır. Irak’ın İran için kolay bir av haline dönüşmesinden de çekinmektedirler. Irak’ta 

Şiilerin güçlenmesi Körfez ülkelerinin Humeyni döneminden beri en fazla çekindikleri ülke 

konumundaki İran ile ilgili korkularını daha da derinleştirmektedir. 

Bu durum ABD’nin, Körfez ülkelerinin korkuları üzerinden Bölge’ye daha fazla müdahil olmasına 

neden olmaktadır. Ama bundan en fazla zarar görenler yine Körfez ülkeleridir. Çünkü artan İran 

korkusu silahlanma giderlerini artırmakta, Körfez ülkelerindeki Şii unsurların rahatsızlığını ve 

dolayısıyla bölünme riskini yükseltmekte ve kendi bölgeleri ile uzun vadeli sağlıklı politikalar 

geliştirmelerini engellemektedir. 

Bugün gelinen nokta itibarı ile Irak’taki kimliksel bölünmenin derinleşmesi, sadece Türkiye için 

değil Bölge’deki tüm diğer ülkeler için derin bir istikrarsızlık kaynağı oluşturmaktadır. Bu durum ise 

Bölge’de sadece İsrail’in işine yarayabilir. 

Irak’ın kimlik ve etnisite hatları üzerinden bu denli parçalanmış olmasında din - siyaset ilişkilerinin 

etkilerini - az ya da çok - tespit etmek mümkündür. Irak’ta Şiiler daha ziyade tarımla meşgul olan 

kırsal kesimi oluşturmaktadır. Tarih boyunca Irak’ta iktidar olarak değil, muhalif unsurlar olarak 



varlıklarını sürdürmektedirler. Ancak 20. yüzyıldan itibaren kente yönelişin artması ve orta sınıfın 

güçlenmesi ile birlikte Şiiler de doğal olarak siyasete müdahil olmaya başlamışlardır. Yine de tarih 

boyunca iki mezhebin mensuplarının barış içinde bir arada yaşadıkları hatta ortak düşmanlara karşı 

iş birliğine gittiği dönemler göz ardı edilemez. 

Kimlik çatışmalarında en ağır bedeli doğrudan çatışan taraflar ödemektedir. Bununla birlikte Kürt 

sorunu nedeniyle Türkiye, bir sonraki aşamada ise İran, Şii sorunu nedeniyle de tüm Körfez ülkeleri 

büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Eğer Irak’taki çatışmalar Körfez ülkelerine 

sıçramamışsa bunun en önemli nedeni, petrole bağlı olarak ABD’nin ve uluslararası toplumun 

burada bir kargaşa çıkmasına kesin olarak karşı durmasıdır. 

Bölge, stratejik ve ekonomik bakımdan Batı için son derece önemlidir. ABD, İran ile dost olarak 

Bölge’deki varlığını “yumuşak güç” boyutunda sürdürmeye çalışmış ama bu konuda başarılı 

olamayınca askeri güçle Bölge’yi kontrole yönelmiştir. Ancak Irak’ta daha fazla kaos oluşması, ne 

uluslararası toplumun ne de komşu ülkelerin uzun süre tahammül edebileceği bir durumdur. Zira 

kriz hâli, ABD’nin meşruiyetini aşındırmaktadır. 

Bölge’de farklı gündemleri olan pek çok siyasi aktör bulunmaktadır. Er geç bu gündemlerden bir 

“ortak gündem” ortaya çıkacaktır. Ama önemli olan, daha fazla kan dökülmeden ve ekonomik 

kayba uğramadan bunun gerçekleştirilebilmesidir. 

Siyasi yapı etnik ve mezhepsel ayrışmaları besleyecek şekilde inşa edilmiştir. Bu durum derhal 

düzeltilmelidir. Devlet kurumlarına işlerlik kazandırılmalıdır. Mezhep politikaları Irak’ı 

Lübnanlaştırmaktadır. Hatta Irak’taki mezhep çatışmalarının da Lübnan’da olduğu gibi İsrail’in işine 

yaradığı ve dolayısıyla Irak’taki ayrışmaların İsrail tarafından tetiklendiği yönündeki inançlar 

güçlenmektedir. 

Irak’ın bütünlüğü Iraklıların elindedir. Özellikle bir Şii - Sünni çatışması olmadığı sürece ve Şiiler ile 

Sünniler Irak’ın bölünmesini istemedikleri sürece, Irak’ın bölünmesi beklenemez. Irak kendi 

kontrolünü kendi üstlenemezse, siyaset boşluk kabul etmeyecektir. Komşu ülkelerin, diğer dış 

aktörlerin ve elbette Türkiye’nin bu perspektifte müdahil olması doğaldır. 

Şii - Sünni çatışması, Kürt - Arap çatışması ya da diğerleri kaçınılmaz değildir. Öteki ve biz imajları 

zihinlerdedir. Sadece, çatışmanın gerekli olduğuna inananlar çatışırlar! Ama insanları çatıştırmak 

kolay, barışa ikna etmek zordur. Barış her halükarda başarılmak zorundadır. 

Orta Doğu’da kimlikler varlıklarını elbette koruyacaklardır. Ancak kimliklerin çıkarlara göre istismar 

edilmesi, yönlendirilmeye ve biçimlendirilmeye çalışılması, çıkarların kimlikler üzerinden 

tanımlanması, Irak gibi ülkelerin vatandaşları başta olmak üzere tüm ilgili taraflar için büyük 

sakıncalar içermektedir. Kimliklerin manipüle edilmesi ve kimlik çatışmalarının körüklenmesi 

sadece ve sadece - o da ancak kısa vadede - İsrail’in işine yarayabilir. Ama uzun vadede Bölge ve 

dünya barışı için de büyük sakıncalar içermektedir. 



Sorunun kaynağında küresel güçlerin, genelde Orta Doğu’yu özelde Körfez ülkelerini “kendi başına 

bırakılamayacak kadar önemli bir bölge” olarak görmeleri yatmaktadır. Küresel güçlerin Bölge’ye 

yaklaşım biçimlerine tepki olarak otoriter yönetimler ortaya çıkmış, otoriter yönetimler küresel 

güçlere araç olabileceğini düşündükleri yerel unsurları acımasızca ezmeye kalkmışlar, dış güçler de 

bu ezilmiş kesimleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanma yoluna gitmişlerdir. 

Bu kısır döngü kırılmalıdır. İnisiyatif, Bölge’nin kendi unsurlarına geçmedikçe ve asıl karar alıcılar 

Bölge’nin yerli unsurları olmadıkça Bölge’de kalıcı istikrarın sağlanması zordur. Bölge ülkelerinin 

liderleri ya bu gerçeğin farkında değildirler ya da bedelini ödemeyi göze alamadıkları için bununla 

yüzleşmekten kaçınmaktadırlar. Toplumu karşılarına alıp modern dünyada mevcut kimliklerin 

uyum içinde yaşamanın önünde engel teşkil etmediğini anlatmaya cesaret edememektedirler. Şii, 

Sünni, Kürt ya da diğer kimlik tanımlamaları üzerinden bir siyaset anlayışı geliştirildiğinde siyasi ve 

sosyal alanın tarafları tatmin edecek biçimde paylaşılması güçleşmekte, hatta imkânsız hale 

gelmektedir.  

 

Avrupa Birliği’nde Son Durum ve Bunun Bölge Üzerindeki Muhtemel Yansımaları  

2008 yılından itibaren ABD`de başlayıp AB`ye sıçrayan, birçok ülkeyi - ekonomisi çok kapalı olanlar 

hariç - etkileyen bir süreç olarak gelişen ekonomik kriz ortamında Avrupa Birliğinde de çok ciddi 

sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Avrupa Birliğinin geldiği noktada bazı çok yapısal sorunlar olduğu ortadadır. Çünkü AB`nin geldiği 

nokta, başarıda başarısızlıktır. Yani çok büyük bir kurumsallaşma, çok büyük bir demokratik 

deneyim, ekonomik deneyim, insan merkezli bir yapılanma ama dünyada bu kadar hızlı gelişen bir 

rekabet ortamında, özellikle iktisadi pastanın Batı’dan Doğu’ya doğru hızlı bir şekilde kaymasıyla 

birlikte Avrupa’da artık bu standartlar sürdürülemez, finanse edilemez hale gelmiştir. Bu konudaki 

veriler de bu sürecin devam edeceğini söylemektedir. Almanya gibi teknoloji ve insan kaynakları 

bakımından güçlü ülkelerin bu sürece direneceği, fakat Yunanistan’la başlayan ve Avrupa’daki 

birçok ülkeye sıçrayan zor sürecin önemli oranda genişleyeceği gözükmektedir.  

Bu noktada, ilk olarak iki sorunla karşı karşıyayız. Birincisi Avrupa’nın geleneksel güçlerine karşı çok 

hızlıca Birliğe alınan Balkan ülkeleri ve görece zayıf ülkelerin rekabet etmekte çok zorlandıkları ve 

ekonomik kaynaklarının önemli ölçüde Batı Avrupa merkezli ülkelere doğru transfer olduğu,  

sektörlerinin yabancılaştığı, bankacılık sistemi başta olmak üzere bu anlamda Batı Avrupa’daki 

büyük ülkelerin özellikle ekonomik alanda bir vakum etkisi yaptığı gözlemlenmektedir. Avrupa 

Birliği genişlemesinden sonra Almanya’nın 2 trilyon Avroluk sermaye birikimi artışı sağlamış olması 

da bu tezi destekleyen önemli göstergelerden biridir. İkinci nokta ise de Avrupa Birliğinin siyasi 

olarak krize girmesi durumunda, görece mülkiyet transferine uğramış AB üyesi ve aday ülkelerin 

durumlarının ne olacağı ile ilgilidir.  



Birçok stratejist Avrupa Birliğinin bu krizi aşamayıp dağılacağı yönünde öngörülerde bulunsa da, 

Avrupa Birliğinin kat etmiş olduğu mesafe ve tecrübe nedeniyle bu süreci atlatacağı ön görülebilir. 

Fakat olumsuz bir senaryoya karşı da hem Türkiye açısından, hem Orta Doğu ülkeleri açısından 

yaşanacak yansımalar adına önemli notların alınması gerekmektedir.  

 

Sonuç  

Bu parametrelerin toplamında Orta Doğu ülkeleri için ortak bir sorun ortaya çıkmaktadır. Orta 

Doğu ülkeleri açısından ve bütün ülkeler açısından hepimizin önündeki en önemli eşik; insan 

kaynağı niteliğini değiştirip değiştiremeyeceğimiz meselesidir. İnsan kaynağının niteliğini 

değiştirebilir ve her sektörde dönüşümü başarabilirsek Orta Doğu ülkeleri medeniyet, refah ve 

teknoloji üretebilecek ve bu durum en azından iki üç nesil sürdürülebilir hâle gelecektir. Dolayısıyla 

Orta Doğu ülkelerinde özellikle fizibilitesi iyi yapılmamış alt yapı yatırımlarına çok büyük 

kaynakların ayrılması yerine insan merkezli yaklaşımlara ve yatırım planlarına aktarılması 

gerektiğinin altını bir defa daha çizmek gerekmektedir.  

Orta Doğu  21. yüzyıldaki ilk on yılın sonunda değişimin ve dönüşümün merkezi olmuştur. 100 yıl 

önce de aynı şey olmuştu. Kuzey Afrika’dan ve Orta Doğu’dan başlayan bir süreç hızlı şekilde 

genişlemiş ve genişlemeye devam etmektedir. Kuzey Afrika’da ve Orta Doğu’da belli bir istikrara 

kavuşursa dalganın önümüzdeki ay ve yıllarda Güney Asya’daki bazı ülkelere sıçrayacağını kişisel ve 

kurumsal olarak öngörüyoruz. Bu ülkelerin tamamına yakını İslâm ülkeleridir. Dolayısıyla Orta Doğu 

ülkelerinin, süreçte kendi rollerini iyi oynayabilmeleri, değişim ve dönüşümleri acılı kaoslara, iç 

savaşlara ve çatışmalara yol açacak senaryolara fırsat vermeden sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri 

için çok daha fazla dayanışma içinde olmaları gerekmektedir. Bu anlamda Türkiye başta olmak 

üzere birikmiş tecrübelerden çok daha fazla istifade etmelerine ve iş birliklerine çok daha fazla 

ihtiyaç bulunmaktadır.  

Bütün bu parametreler içerisinde Orta Doğu ülkelerinin dönüşümü için kendi düşünce 

kuruluşlarının proaktif rol üstlenmeleri, sadece dış politika ve güvenlik konularında değil, hayatın 

her alanında rol almaları gerekmektedir. Örneğin, ABD’de bir araştırma projesi ile ortaya çıkan 

sonuca göre 1770 tane düşünce kuruluşu bulunmaktadır ve bunun sadece 100 tanesi dış politika 

çalışmaktadır. Bunlar da bilinen, popüler kuruluşlardır. Diğerlerinin tamamı sektörel politikalar 

üzerinde çalışan ve popüler olmayan, sadece sektörlerde bilinen kuruluşlardır. Dolayısıyla her 

alanda düşünce kuruluşlarının inisiyatif almasına, karar alıcılar için yeni fikirler, modeller ve 

projeler üretmesine çok büyük ihtiyaç bulunmaktadır.  

Son olarak şunu söylemek istiyorum; Orta Doğu ülkeleri açısından tek parametremiz sadece güçlü 

olmak değil, güç ve adalet temelinde bir medeniyet çizgisi ortaya koymak olmalıdır. Zira  böyle bir 

kurumsal ve ahlâki sorumluluğumuz vardır. Olayları tek taraflı ve materyalist bakış açısıyla 

değerlendirmek lüksümüz yoktur.  



Özetle, Orta Doğu kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, çok büyük fırsatları ve tehditleri 

barındıran ve 21. yy güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır. Eğer bu zıtlıklar iyi yönetilebilirse 

başarılı olma şansı çok yüksektir. Fakat bu zıtlıklar ve farklılıklar dışarıdan yahut bölge içi aktörlerin 

birbirleri ile olan anlamsız rekabetinden dolayı manipüle edilirse Bölge’nin geleceğinde 

beklenmedik sonuçlarla karşılaşılabilir. “Orantılı risk, karşılıklı bağımlılık” olarak tanımladığımız 

temel anlayış içinde Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin ilişkilerinin duygusal düzeyden çok, daha 

pragmatik, daha derinlikli inşa edilecek alanlara doğru yönelmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü 

dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki gelişmeleri doğru okuyabilirsek bundan dost ve kardeş 

ülkeler olarak hep birlikte daha da güçlenip önümüzdeki gelişmeleri fırsata çevirerek çıkma imkanı 

bulabileceğiz. 

Tarihî tecrübe göstermiştir ki taşıma suyla değirmen dönmez; tıpkı aktarma akıl, istihbarat, silah ve 

ekonomiyle siyasetin yürümeyeceği gibi. Tarihten öğrendiklerimizi bilgiye, bu bilgiyi iradeye ve o 

iradeyi harekete dönüştürebildiğimiz oranda güçlü olacağımıza şüphe yoktur. Bu manada 

Bölge’deki güncele dair gelişmeler, yerel ve küresel aktörler, olaylar ve olgular, ne olduğumuz ve 

ne olacağımıza dair önemli ipuçları taşımaktadır.         
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