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ünyada yaşanan küresel
çaptaki değişimlere paralel
olarak Ortadoğu ve Kuzey

Afrika bölgesi de ciddi dönüşümler
yaşamaktadır. Soğuk Savaş döne-
minin sona ermesinden sonra yön
arayan dünyamız ve buna paralel

olarak yakın bölgemizde dönüşüm
sancıları hâlen varlığını sürdür-
mektedir. Bugün yaşadığımız de-
ğişimler arasında Rusya, Çin, Hin-
distan gibi Doğu bölgesindeki al-
ternatif merkezlerin dünya siya-
setinde daha etkin olması ve Batılı
başat aktörlerin güçlerinin gerile-
yişi, küreselleşme, dijital medyanın
etkisi, Arap Baharı ve farklı böl-
gelerdeki çatışmalar sayılabilir. Bu
gelişmelere son olarak koronavi-

Ortadoğu gündemini dinamik
ve karmaşık hâle getiren, Arap
Baharı ve peşinden gelen
krizler-çatışmalar, protestolar,
kayıtlı veya kaçak göçler ve
çözüm bulunamayan Filistin
meselesi gibi olguların yanı
sıra bölgede bitmeyen dış
müdahalelerdir.  

D

ORTADOĞU’DAKİ
DEĞİŞİMLER VE
AKTÖRLERİN
YAKLAŞIMLARI

PROF. DR. AHMET UYSAL

Başkan     ORSAM



I Temmuz 2021 Cilt: 12 Sayı: 103 I 9

rüsün getirdiği ekonomik-siyasi
problemler eklenince hem küresel
sahne hem de Ortadoğu çok di-
namik ve karmaşık hâle gelmiştir. 

ORTADOĞU BÖLGESİNDEKİ
KRİZ ALANLARINDA YENİ
DİNAMİKLER

Ortadoğu gündemini dinamik ve
karmaşık hâle getiren, Arap Baharı
ve peşinden gelen krizler-çatış-

malar, protestolar, kayıtlı veya ka-
çak göçler ve çözüm bulunamayan
Filistin meselesi gibi olguların yanı
sıra bölgede bitmeyen dış müda-
halelerdir. Şeyh Cerrah Mahallesi
olayları sonrası tekrar ortaya çıkan
Filistin krizi, bölgede her an yeni
ve dinamik gelişmelerin yaşana-
bileceğine ve dengeleri değiştire-
bileceğine net bir örnektir. Çünkü
bu kriz özellikle Filistin mesele-

sinde tamamıyla İsrail’in taleplerini
onaylayarak İsrail ile normalleşen
ülkelerin, Filistinlilerin gösterdiği
direnç sayesinde zor duruma düş-
tükleri ve “normalleşme” süreçle-
rinin sorgulandığı yeni bir durumu
ortaya çıkarmıştır. Bağımsızlık,
demokrasi ve kalkınma arayan Or-
tadoğu, her zaman böyle gelişme-
lere açıktır.  

Ortadoğu’nun kanayan yarası hâ-
line gelen bir diğer sorun ise Suriye
meselesidir. Suriye meselesinde
küresel-bölgesel aktörler arasında
sorunun çözümüne ilişkin belirli
bir tıkanıklık yaşanırken yerel-ulu-
sal alanda ciddi gelişmeler olabil-
mektedir. Örnek vermek gerekirse,
mayıs ayında Beşar Esad formali-
teden bir seçim düzenleyerek güçlü
rakiplerin, etkili propagandanın
ve etkin katılımın olmadığı yapay
bir seçim sonucu kendisini yeniden
devlet başkanı seçtirmiştir. Diğer
taraftan ABD, Suriye ve Irak’ta
İran yanlısı milisleri füzeyle vurarak
baskısını sürdürse de bu aktörlerin
etkisini ortadan kaldıracak ham-
lelerden uzak durmaktadır. Bu şe-
kilde taktiksel saldırıları Suriye
içinde İsrail’in de yaptığı bilin-
mektedir. Suriye siyasi geçiş sü-
recinin ana zemini olan Cenevre
görüşmeleri, Esad ve destekçisi
yerel-bölgesel aktörlerinin mesafeli
yaklaşmasıyla engellenmektedir.
Bu işi daha vahim hâle getiren bir
durum ise ABD’nin bu durumu
değiştirme yönünde baskı ve teşvik
politikası uygulamamasıdır. 

Son dönemdeki ABD-İran çatış-
masının mücadele alanına dönüşen
Irak’ta siyasi-sosyal belirsizlikler
sürmektedir. 2003 George W.
Bush’un Irak işgalinin başarısız
olması ve her iki taraf için çöküş
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getirmesinden sonra Barack Oba-
ma yönetimi plansız şekilde
Irak’tan çekilmeye karar vermiştir.
Bu şekilde hazırlıksız çıkış sonra-
sında kaos ve anarşinin hüküm
sürdüğü Irak’ta, İran destekli siyasi
partiler ve milis güçler etkin ko-
numa ulaşmıştır. Bunlara 2013-
2014 yıllarında etkin olan IŞİD
ile mücadele için kurulan Haşdi
Şabi milislerinin askerî, siyasi ve
ekonomik etkinliği de eklenince,
ülke neredeyse İran’ın belirgin etki
sahibi olduğu bir durum almıştır.
Bundan rahatsızlığı seçimlerden
dahi önce bilinen Donald Trump,
İran’ın Ortadoğu operasyonlarının
sorumlusu Kudüs Gücü Komutanı
Kasım Süleymani ve Irak’taki or-
taklarından Haşdi Şabi Başkan
Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühen-
dis’i suikastla öldürmüştür. Bek-
lenmedik bu olay bir şok etkisi
oluştursa da Trump, İran üzerin-
deki baskıyı askerî değil daha çok
ekonomik ve diplomatik alanda
tutmuştur. Askerî çatışmalar vekil
ülkelerde daha çok sınırlı çatışmalar
şeklinde kalmış ve bu durum
İran’ın, Irak-Suriye gibi ülkelerdeki
etkisini sınırlandırmamıştır. 

Bu protestolarda Irak
hükûmetlerini olumsuz
yönlendiren ve milisleri
aracılığıyla Irak’ın ekonomi,
güvenlik ve siyaset alanına
müdahale eden İran’a güçlü
tepki oluşmuştur.

Irak’taki en temel sorunlardan
biri, ülkenin ABD-İran geriliminin
ve içerideki sosyo-politik patla-
maların etkisiyle yönetilemez hâle
gelmesidir. Bilindiği gibi ülke yük-

sek oranlarda işsizlik, sağlık, eğitim
ve belediye hizmetlerinin yeter-
sizliği ve özellikle su kirliliğiyle
elektrik kesintileri gibi problemlerle
karşılaşmaktadır. 2019 yılında or-
taya çıkan protestolar, hükûmetin
düşmesine yol açmış ve seçim ta-
leplerine olumlu karşılık verilmiştir.
Bu protestolarda Irak hükûmet-
lerini olumsuz yönlendiren ve mil-
isleri aracılığıyla Irak’ın ekonomi,
güvenlik ve siyaset alanına mü-
dahale eden İran’a güçlü tepki
oluşmuştur. Bu gösterilerin özel-
likle Bağdat ve Şii yoğunluklu Gü-
ney vilayetlerinde görülmesi siyasi
sahneyi daha karmaşık ve öngö-
rülmez hâle getirmiştir. Korona-
virüs öncesi süreçte ortaya çıkan
bu gösteriler, salgın dolayısıyla sı-
nırlansa da ara ara patlak vermeye
devam etmektedir. Bu dönemde
düşen petrol fiyatları da ülkedeki
ekonomik meseleleri daha fazla
içinden çıkılamaz hâle getirmiştir.
Tüm bu noktalar göz önüne alın-
dığında ertelenme durumu da ko-
nuşulan ekimde yapılacak parla-
mento seçimlerinin Irak’ta kısmi
değişim getirse bile ciddi dönü-
şüme yol açması ve bahsi geçen
sorunlara çözüm bulması ihtimal
dışı gözükmektedir. 

Başarısız referandumdan sonra
normale dönmekte zorlanan Kuzey
Irak da bazı problemlerle karşı-
laşmaktadır. Merkezî hükûmetten
gecikerek gelen bütçe ödenekleri,
memur maaşlarının ödenmesinde
sorunlara yol açmaktadır. Diğer
taraftan ABD ve İran çatışmaları-
nın burada da yansımaları olmak-
tadır. Ayrıca, Kuzey Irak’ta etkin-
liğini artırmaya çalışan terör örgütü
PKK’nın faaliyetleri, Türkiye’nin
haklı ve hukuki askerî operasyon-
larını beraberinde getirmektedir.

PKK ile mücadele bağlamında Sü-
leymaniye’deki gruplardan yete-
rince destek alamayan Türkiye,
Erbil’deki aktörlerle daha fazla bir-
likte çalışmaktadır. Bu durum Er-
bil’e bağlı Peşmergeler ile PKK te-
röristleri arasında çatışmalara yol
açmaktadır. 

Bölgedeki yıkımdan, müdahale-
lerden ve iç çatışmalardan en fazla
etkilenen Yemen’deki durumda da
olumlu bir gelişme söz konusu
değildir. Arap Baharı süreci son-
rasında başlayan Kuzey’de Husi
merkezli protestolar ve Güney’deki
diğer gelişmeler, Yemen’i yeniden
bölünmenin eşiğine getirmiştir.
İran destekli Husiler, başkent Sana
dâhil ülkenin önemli bir kısmını
kontrol ederken, Suudi Arabistan’a
da füze ve insansız hava araçlarıyla
saldırma kapasitesine sahip ol-
muşlardır. Husi grupları geriletme
ve ortadan kaldırma amacıyla bu-
raya müdahil olan Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçleri
ile Abdurabbu Mansur el-Hadi hü-
kûmeti bu doğrultuda başarılı ola-
mamıştır. Diğer taraftan diğer ay-
rılıkçı aktör Güney Geçiş Konseyi
(GGK) ile Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ülkeyi bölerek güney sahil-
lerine hâkim olmaya çalışmaktadır.
Böylece BAE, deniz ticareti için
kritik olan bu kıyılardaki limanları
ve adaları işgal etmektedir. 

Yemen meşru hükûmetinden yet-
kililer, Babül Mendep geçidinde
stratejik konumdaki adalarından
Mayun Adası’nda BAE’nin gizli
havaalanı ve askerî üs inşa ettiği
suçlamasına, günler süren sessizlik
sonrası Riyad liderliğindeki Arap
Koalisyonu burada kendi askerî
ekipmanları olduğunu ifade et-
miştir. Diğer taraftan aksi yönde



açıklama daha sonra BAE destekli
Ulusal Direniş Kuvvetleri lideri
Tarık Salih’ten gelmiş ve Salih ada-
ya asker konuşlandırdıklarını ifade
etmiştir. Uluslararası alanda Suudi
Arabistan, koalisyonun uyguladığı
deniz ambargosu ve sivil alanların
bombalanması dolayısıyla oluşan
yoksulluk nedeniyle ciddi eleştiri
ve çözüm baskısı almaktadır. Diğer
taraftan ABD ile pazarlıkta diğer
bölgesel konularda elini güçlü tut-
mak isteyen İran da Yemen’de Hu-
siler aracılığıyla bir anlaşmaya me-
safeli yaklaşmaktadır. 

Diğer taraftan hem Cemal
Kaşıkçı meselesi hem de
Yemen çıkmazındaki insan
hakları ihlalleri nedeniyle ne
Batı başkentlerine aktarılan
milyarlarca doların ne de İsrail
ile normalleşme sürecinin
Riyad’a yönelik Batı
başkentlerinde oluşan
olumsuz havayı tersine
çevirdiği söylenebilir.

KÖRFEZ MERKEZLİ
GELİŞMELER

Rejim güvenliğine tehdit olarak
gördüğü Arap Baharı’nı engelle-
meye çalışırken, Riyad yönetimi
kendisini çok boyutlu sorunlar
içerisinde bulmuştur. Mısır’da Ab-
dülfettah el-Sisi darbesine destek
ve Yemen savaşında Husileri mağ-
lubiyet amacıyla yüksek miktar-
larda ekonomik kaynağını tüketen
Riyad, Veliaht Prens Muhammed
bin Selman’ın iktidar yürüyüşünü
garanti altına almak için ABD’ye
de silah-askerî ekipmanlar ve ticari
anlaşmalar aracılığıyla milyarlarca

dolar aktarmıştır. İsrail ile nor-
malleşme sürecine baktığımızda
Suudi Arabistan her ne kadar resmî
diplomatik ilişki kurmasa da İsrail
ile normalleşme çabalarının arka-
sında duran ülke konumundadır.
Diğer taraftan hem Cemal Kaşıkçı
meselesi hem de Yemen çıkma-
zındaki insan hakları ihlalleri ne-
deniyle ne Batı başkentlerine ak-
tarılan milyarlarca doların ne de
İsrail ile normalleşme sürecinin
Riyad’a yönelik Batı başkentlerinde
oluşan olumsuz havayı tersine çe-
virdiği söylenebilir.  

Batı çıkarlarının bölgedeki yüklenici
aktörü olarak politikalar izleyen
BAE ise bölgedeki yıkım ve Türkiye
karşıtı faaliyetlerine devam et-
mektedir. Örneğin, Libya’da hâlen
darbeci savaş ağası Halife Hafter’i
destekleyerek istikrarsızlık oluş-
turmaya devam etmektedir. Ye-
men’de ise GGK’yi destekleyerek
bölünmeye ve iç çatışmaya yol aç-
maktadır. Sudan’da istikrarsızlığın
artmasına ve seçimlerin ertelen-
mesine yatırım yapmaktadır. Bü-
tün Ortadoğu ülkelerinde daha
çok kaos ve yıkıma yol açarak
bölge halklarının sosyal refaha ve
siyasi istikrara ulaşmasına adeta
engel olmaktadır. Son dönemlerin
etkili aktörlerinde birisi de eko-
nomik gücü ve bölgedeki arabulucu
faaliyetleriyle Katar olmuştur. Ön-
celikle 2017 Haziran’da başlayan
üç buçuk yıllık çok boyutlu am-
bargodan en hafif olumsuz etkiyle
hatta güçlenerek çıkmıştır. Mısır,
Suudi Arabistan ve BAE gibi ül-
kelerle normalleşme yoluna giren
Katar yönetimi, aynı zamanda
ABD-Taliban görüşmelerinde ve
Filistin krizinde aktif rol oynayarak
Suudi Arabistan’ın tersine imajını
ve görünümünü güçlendirmiştir.

Böylece diplomatik baskılardan
kurtulan ve yeniden bölge istik-
rarına katkı sağlamaya çalışan Ka-
tar, birçok ülkedeki ekonomik ya-
tırımlarıyla dışarıdaki etkinliğini
ve saygınlığını artırmaktadır. Aynı
şekilde Filistin gibi ekonomik sı-
kıntı çeken ülkelere yardım ederek
insani diplomasi boyutuna dış po-
litikasında yer vermektedir. Körfez
İşbirliği Ülkelerinden (KİK) Kuveyt,
Umman ve Bahreyn son dönemde
bölgesel gelişmelerde daha sınırlı
bir görünüm tercih etseler de Ku-
veyt halkı ve yönetiminin son Fi-
listin krizinde ciddi bir etkinlik
gösterdiği unutulmamalıdır. 

Son olarak, Ortadoğu’nun merkez
ülkelerinden Mısır’da ciddi geliş-
melerin yaşandığı bilinmektedir.
Ülkenin bir yandan Libya’ya yö-
nelik ilgisi sürerken, diğer yandan
Etiyopya’nın Rönesans Barajı’nda
ikinci dolum aşamasına geçmesi
Mısır’da en kritik sorun olarak or-
taya çıkmıştır. Son birkaç ayda
Sudan’ı net şekilde yanına alan
Mısır, Etiyopya’ya baskıyı artır-
maktadır. Filistin krizini fırsata
çeviren ve burada rolünü güçlen-
diren Sisi yönetimi, Joe Biden yö-
netiminde gelebilecek muhtemel
tepkileri bu şekilde erteleyebil-
miştir. Filistin meselesinde tarafsız
kalmaması Mısır’ın Arap kamuo-
yundaki olumsuz algısını bir derece
sınırlamıştır. Libya’da Hafter kam-
pını destekleyerek Türkiye ile net
bir mücadele içindeyse de iki taraf
da son dönemlerde uzlaşı yolu
aramaktadır. Sonuç olarak bölge-
deki gelişmeler, her ülkenin iç-dış
politikasını etkileme potansiyeline
sahip şekilde devam etmektedir
ve bölgedeki aktörler bağlamsal
olarak politika tercihlerinde deği-
şime gitmektedirler. 
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