
kezinde formüle edilen değerler
oluşturmaktadır. Bu yazıda Batı
ittifakının yaşamakta olduğu krizin
içeriğinin ne olduğu ve bu krizin
Ortadoğu’ya nasıl yansıdığı analiz
edilecektir.

BATI İTTİFAKINDA MADDİ
VE DÜŞÜNSEL UNSURLAR

Buna göre ittifakın maddi boyutu
merkezde süper güç olan ABD ve
onun çevresinde hizalanmış diğer
güçlerden oluşan ittifaka özgü bir
güç dengesinden meydana gel-
mektedir. Diğer yandan ise ittifakın
düşünsel boyutu insan hakları,
demokrasi, bireysel özgürlükler ve
piyasanın serbestliği gibi değerler
üzerine kurulu Batı kimliği çerçe-
vesine dayanmaktadır. Yine bu iki
kategori arasında, içeriğine göre
maddi ya da düşünsel alanda de-
ğerlendirilebilecek çıkarlar yer al-
maktadır. 

Dolayısıyla, Batı ittifakı kendine
özgü bir ittifak içi güç dengesi,
Batı kimliği ve üyelerinin çıkarları
üzerine inşa edilmiştir. Temelleri
daha önceki yıllarda bulunabilecek
ancak 1945 sonrası dönemde ku-
rumsallaşmış olan bu ittifak, ulus-
lararası politikanın şekillenmesinde
başat role sahip olmakla birlikte,
zaman içerisinde yaşanan önemli

politik, ekonomik ve sosyal deği-
şimlerden etkilenmiş ve bugün
bir ittifak içi krizle karşı karşıya
olduğunu söylemek mümkündür. 

BATI İTTİFAKININ
ORTADOĞU’DAKİ
KRİZLERİ: GÜÇ, KİMLİK VE
ÇIKAR

Güç bağlamında Batı ittifakının
yaşadığı temel problem, ittifak içi
güç dengesinin hem iç hem de dış
faktörler tarafından sarsılmakta
oluşudur. İttifakın başat gücü olan
ABD’nin Afganistan ve Irak işgal-
lerinin ardından bu bölgelerde is-
tediği istikrarı sağlayamamış olması
ABD gücünde gerileme tartışma-
larını beraberinde getirmiş, bu du-
rum ittifak içi güç ilişkilerinin sor-
gulanmasına sebep olmuştur. Yine
bu dönemde Çin’in ekonomik bü-
yüme ile birlikte bölgesel ve hatta
küresel etkisini artırma girişimi,
ABD yüzyılının sona ererken, Çin
yüzyılının başladığı iddialarını güç-
lendirmiştir. Bu tartışmaların Or-
tadoğu bölgesi açısından önemli
sonuçlar doğurmakta olduğunu
söylemek mümkündür. ABD gü-
cünün gerileyişi, Irak, Afganistan
ve Suriye örneklerinde olduğu gibi
ABD’nin bölgedeki askerî varlığını
azaltma politikası ile birlikte de-
ğerlendirildiğinde 1950’li yıllardan
beri bölgede var olan Batı hege-
monyasının zayıflamasına neden
olmaktadır. Bu durum bölgede
Batı ittifakının varlığına dayanan
bölge içi güç dengesinin de revize
edilmesinin önünü açmaktadır.
Buna göre öncelikle bölgede etkin
olan dış aktörler içerisinde Batı
ülkelerinin ağırlıkları azalırken,
bir taraftan Suriye iç savaşının ga-
libi Rusya’nın, diğer taraftan Arap
ayaklanmaları ile krize giren bölge
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Batı ittifakı kendine özgü bir
ittifak içi güç dengesi, Batı
kimliği ve üyelerinin çıkarları
üzerine inşa edilmiştir.
Temelleri daha önceki yıllarda
bulunabilecek ancak 1945
sonrası dönemde
kurumsallaşmış olan bu ittifak,
uluslararası politikanın
şekillenmesinde başat role
sahip olmakla birlikte, zaman
içerisinde yaşanan önemli
politik, ekonomik ve sosyal
değişimlerden etkilenmiş ve
bugün bir ittifak içi krizle karşı
karşıya olduğunu söylemek
mümkündür. 

üm sosyal yapılar gibi
Batı ittifakı da maddi ve
düşünsel unsurlar üze-

rine inşa edilmiştir. İttifakın maddi
boyutunu ağırlıklı olarak üyelerinin
sahip oldukları fiziksel kapasite
ve yetenekler teşkil ederken, dü-
şünsel boyutunu ittifakın oluştur-
duğu üst kimlik ve bu kimlik mer-

T



ekonomilerine can suyu veren
Çin’in bölgedeki varlığı artmak-
tadır. Bu durumun bir yansıması
olarak, bölge ülkeleri arasındaki
güç dengesinde de değişim yaşan-
dığı görülmektedir. Yemen iç sa-
vaşında ve güncel Irak politikala-
rında görüldüğü gibi İran’ın böl-
gedeki etkisi artarken, geleneksel
olarak Batı ile yakın ilişkiler içeri-
sinde olan başta Suudi Arabistan
ve Mısır gibi ülkelerin rolleri sor-
gulanmaya başlanmıştır.

Kimlik bağlamında değerlendiril-
diğinde, Batı ittifakı içerisinde in-
san hakları ve demokrasi gibi ge-
leneksel değerlerin araçsallığına
ilişkin eski tartışmanın yeniden
su yüzüne çıktığını söylemek müm-
kündür. Buna göre Avrupa Birli-
ği’nin (AB) uluslararası sistemdeki
rolünü Batı değerlerinin üzerine
inşa ederek birliği “normatif güç”
olarak tasarlayan Avrupalı devletler
için bu değerler, Batı-dışı ak-
törlerle ilişkilerde temel refe-
rans noktasını oluştururken,
özellikle terörle savaş dokt-
rini ile birlikte ABD söz
konusu değerleri ta-
mamen göz ardı
eden tek taraflı dış
politika anlayışı
geliştirmiştir.
Her ne kadar,
geçmişte ol-
duğu gibi
bugün de
İsrail, Suu-
di Arabis-
tan ve Mı-
sır gibi re-
jimlerle olan
yakın ilişki-
leri, ABD’lile-
rin yanı sıra
Avrupalıların da
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insan hakları ve demokrasinin ro-
lüne ilişkin bakışlarının sorgulan-
masını gerektirse de 11 Eylül sal-
dırılarının ardından ABD’nin iz-
lediği tek taraflı, uluslararası hu-
kuku yok sayan ve tüm uluslararası
normları göz ardı eden politikalar
Avrupalı müttefikleri tarafında da
yoğun bir şekilde eleştirilmiştir.
Şüphesiz ki bu durumun Ortado-
ğu’daki en önemli yansıması, top-
lumsal düzlemde artan Batı kar-
şıtlığıdır. ABD’nin bazı Avrupalı
müttefikleriyle birlikte bölgede
yürüttüğü operasyonlardan tüm
Batı ittifakı sorumlu tutulmuştur.
Bu durum, uzun yıllardır bölgede
çeşitli sivil toplum kuruluşları ve
projeleri aracılığıyla normatif gü-
cünü geliştirmeye ve insan hakları
ve demokrasi gibi değerleri yay-
gınlaştırmaya çalışan AB’nin de
bölge halkları tarafından sorgu-
lanmasına neden olmuştur. Sonuç
olarak uzun yıllardır tüm dünyaya
olduğu gibi bölgeye de kendisini
demokratik, insan haklarına saygılı
ve özgürleştirici olarak tanıtan
Batı’nın, bölge halkları tarafından
“otoriter” ve “müdahaleci” olarak
tanımlandığını söylemek müm-
kündür.

Geleneksel olarak Batı
ittifakının Ortadoğu’daki
hegemonyasının belkemiğini
oluşturan ABD için bölge, Çin
ve Rusya gibi küresel
rakipleriyle mücadele
bağlamında önem arz
etmektedir.

Son olarak Batı ittifakının üyelerini
bir arada tutan temel unsurlardan
bir tanesi olan çıkarlar konusunda

da son dönemde önemli değişim-
lerin olduğunu söylemek müm-
kündür. Her ne kadar kapitalist
uluslararası ekonominin mevcut
işleyişini garanti altına alması bağ-
lamında Batı ittifakının üyeleri
açısından vazgeçilmesi zor ortak
çıkarlar üretmeye devam ettiği
aşikâr olmakla birlikte, ABD’nin
dış politikasında yükselen güçler
gibi küresel meselelere, müttefik-
lerinin ise ağırlıklı olarak Avru-
pa’nın geleceği gibi bölgesel so-
runlara ağırlık verdiği ve bu ne-
denle bu aktörlerin çıkarlarının
birbirinden ayrıştığını söylemek
mümkündür. Bu durumun en açık
şekilde gözlemlenebildiği alanlar-
dan biri de Ortadoğu’dur. Gele-

neksel olarak Batı ittifakının Or-
tadoğu’daki hegemonyasının bel-
kemiğini oluşturan ABD için bölge,
Çin ve Rusya gibi küresel rakiple-
riyle mücadele bağlamında önem
arz etmektedir. Bu nedenle ABD,
Suriye ve Afganistan’dan çekilme
örneklerinde de gözlemlendiği gibi
bu küresel mücadelenin gerektir-
diği şartlar doğrultusunda bölgeyi
ikinci plana atabilmektedir. Ancak
Avrupalı müttefikleri açısından
hemen yanı başlarındaki Ortadoğu
asla göz ardı edilemeyecek kadar
önem arz etmektedir. Zira bölge
Avrupa’nın enerji ihtiyacının kar-
şılanmasında en önemli alanlar-
dandır. Bunun yanı sıra, bugün
Avrupa güvenliğini tehdit eden
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en önemli sorunların başında ulus-
lararası göç meselesi gelmekte ve
her yıl binlerce insan yasa dışı yol-
larla Ortadoğu’dan Avrupa’ya doğ-

enerji arzının devamlılığını tehdit
etmekte ve yarattığı istikrarsızlıkla
daha fazla insanın bölgeden göç
etmesine neden olarak bu bağ-
lamda Avrupa’nın güvenlik sorun-
larını derinleştirmektedir. 

Batı ittifakı, geçen onlarca yıl
içerisinde yaşanan politik,
ekonomik ve sosyal
değişimlerden nasibini almış ve
bugün güç, kimlik ve çıkar
başlıkları altında
özetlenebilecek çok boyutlu bir
krizin içerisine girmiştir. 

Sonuç olarak İkinci Dünya Sava-
şı’ndan bu yana uluslararası poli-
tikanın seyrini önemli oranda be-
lirleyen Batı ittifakı, geçen onlarca
yıl içerisinde yaşanan politik, eko-
nomik ve sosyal değişimlerden
nasibini almış ve bugün güç, kimlik
ve çıkar başlıkları altında özetle-
nebilecek çok boyutlu bir krizin
içerisine girmiştir. Bu krizin yan-
sımaları diğer tüm ilgili alanlarda
olduğu gibi Batı ittifakı üyelerinin
yoğun bir şekilde ilişki içerisinde
olduğu Ortadoğu bölgesinde de
hissedilmekte ve bölge politikala-
rında önemli değişimleri berabe-
rinde getirmektedir. Ancak söz
konusu krizin Batı ittifakının yakın
zaman içerisinde dağılacağı şek-
linde yorumlanması da mümkün
değildir. Zira Rusya’nın Ukrayna
müdahalesinde Batı ittifakının
verdiği ortak tepki düşünüldü-
ğünde hâlen söz konusu ittifakın
uluslararası politikanın şekillen-
dirilmesinde önem arz ettiği, bu
nedenle yaşanan krizlere rağmen
varlığını sürdüreceğini öngörmek
mümkündür.  ∂

ru hareket etmektedir. Üstelik
ABD’nin bölgede izlediği saldırgan
politikalar, enerji kaynaklarının
güvenliğini ve dolayısıyla bölgenin


