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2003 yılında ABD’nin BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan bir “istekliler koalisyonu” ile Irak’ı işgal etmesi Irak açısından 

sonuçları kadar bölgesel sonuçları ile bir dönüm noktası oluşturdu.

Ortadoğu’da Bölgesel Düzen ve “Arap Baharı”

Regional System in the Middle East and “Arab Spring”

Meliha BENLİ ALTUNIŞIK

Abstract
Since the end of the Cold War, what kind of a new regional system would appear in parallel with this impor-
tant change in international system in the Middle East both has been discussed in intellectual terms, and 
also has led to major power struggles among regional and external actors. This process has been affected 
both by international developments such as the 9/11 attacks and also by the changes taking place in the re-
gion. The U.S., which became a dominant power in the international system and in the region after the end of 
the Cold War, made several attempts to establish a new regional system in the Middle East. However, those 
attempts sometimes failed, sometimes were transformed, and sometimes led to unexpected consequences. 
Because each time the U.S. had to “negotiate” with regional actors and their policies. In this context, not 
only anti-U.S. Actors but also allies of the U.S. defied the policies of Washington. The process called “Arab 
Spring” appeared in such a context. This time, how is the regional policy being shaped in this critical pro-
cess, which was not launched by the U.S. but in which the U.S. was involved afterwards? Lastly, this paper 
is seeking answers to this question. In this context, the article examines continuing and changing features of 
the regional system. 
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İki yıl önce Tunus’ta başlayan Arap ayaklanmala-

rının, bu ayaklanmaların ortaya çıktığı ülkelerde-

ki gelişmelerin yanı sıra bölgesel düzlemde de et-

kilerinin ortaya çıkmaya başladığı bilinmektedir. 

Bu etkilerin bölgede nasıl bir yeni düzene1 yol 

açacağının halen kesin olarak belli olmamasına 

rağmen, şimdiye dek var olan etkilerini tartış-

mak yararlı olacaktır. Ancak 2011 sonrası ortaya 

çıkan eğilimlere bakmadan önce, tarihsel olarak 

Soğuk Savaş’ın bitiminden itibaren bölgesel si-

yasetin nasıl şekillendiği ve hangi aşamalardan 

geçtiğini irdelemek gerekmektedir. 

“Arap Baharı” sonrası bölgesel politika, Arap 

ayaklanmalarından etkilense de, sonuç itibariyle 

daha önce de var olan bazı oluşumlar ve eğilim-

leri anlamadan bölgesel politikadaki süreklilik ve 

değişim olgusu anlaşılamaz. Bu makale bölgesel 

politikanın dönüşümünü, her biri önemli ulus-

lararası ve bölgesel değişimlere tekabül eden üç 

alt dönem altında tartışacaktır. Bu alt dönemle-

ri şu şekilde sıralamak mümkündür: İki kutuplu 

dünyanın sona ermesi ve Körfez Savaşı (1990-

91) ile ortaya çıkan dönem, 11 Eylül saldırıları ve 

ABD’nin Irak’ı işgali sonrası gelişen bölgesel dü-

zen ve son olarak da Arap ayaklanmaları ile bir-

likte bölgesel politikadaki değişim ve süreklilik.

Soğuk Savaş ve Körfez Savaşı Sonrası Dönem: 

Kabaca 1990’lı yılları kapsayan bu dönem hem 

uluslararası sistemde hem de bölgede önemli 

değişikliklerle başlamıştır. Tanınmış Mısırlı ga-

zeteci Muhammed Heikal’ın Sovyet depremi ve 

Arap depremi olarak adlandırdığı bu gelişmeler 

sadece bölgedeki güç dengelerini değiştirmekle 

kalmamış, aynı zamanda bölgenin yeni kimliği 

ve dünyaya ile ilişkileri konusunda da yeni bir 

tartışma başlatmıştır. 

Bu dönemdeki en önemli gelişme, hem Soğuk 

Savaş’ın hem de Körfez Savaşı’nın kazananı olan 

ABD’nin bir yandan bölgedeki etkinliğini ve var-

lığını artırırken öte yandan bu bağlamda yeni bir 

Ortadoğu düzeni kurma çabaları olmuştur. Bu 

düzen, o dönemde üç ayak üzerine oturmakta-

dır. Öncelikle ABD yeni dönemde Arap-İsrail 

uyuşmazlığını bitirmek kararlılığında olmuştur. 

Vaşington’a göre yeni düzende bu uyuşmaz-

lığa yer yoktur. Bu nedenle ABD 1991 yılında 

Madrid’te barış sürecinin başlamasına ön ayak 

olmasının ötesinde, özellikle Başkan Clinton dö-

neminde (1993-2001) Arap-İsrail Barış Sürecini 

Ortadoğu politikasının temel öğelerinden biri 

haline getirmiştir. 

İkinci olarak, Clinton yönetiminin politikası, bu 

yeni düzeni tehlikeye sokacak ülkeler olarak gör-

düğü Irak ve İran’ı “kuşatmayı” (containment) 

amaçlamıştır. Irak açısında bu kuşatma, Savaş 

sonrası Birleşmiş Milletler eliyle empoze edilen 

ve ambargo, uçuşa yasak bölge ve kuzeyde mer-

kezi hükümetin kontrolü dışında yaratılan Kürt 

bölgesini desteklemek gibi araçlardan oluşan 

politikalar eliyle sağlanacaktı. İran konusunda 

ise ABD yaptırım uygulamalarını genişleterek bu 

ülkeyi baskı altında tutmayı amaçlıyordu. Körfe-

zin bu iki önemli ülkesini kuşatmanın en önemli 

aracı ise ABD’nin Körfez’de artan askeri varlığı 

oldu.2 

ABD’nin yeni Ortadoğu düzeninin üçüncü aya-

ğını ise dünyadaki gelişmelere paralel olarak 

liberal demokrasi ve ekonominin bölgede yay-
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gınlaşması oluşturuyordu. Ancak demokrasinin 

yaygınlaştırılması amacı özellikle Cezayir’deki 

1991 seçimlerinden sonra bir yana bırakıldı.3 

Vaşington, bölgedeki müttefiklerinin de kaygı 

duyduğu gibi demokratikleşmenin İslamcıları 

iktidara taşıyacağına ve bunun da bölgedeki çı-

karlarına ters düşeceğine kanaat getirdi.

Öte yandan, ABD’nin bu başat durumu Suriye 

gibi Soğuk Savaş döneminde ABD karşıtı kamp-

ta yer alan ülkelerin pozisyonlarını yeniden göz-

den geçirmelerine yol açtı. Suriye, hem ABD’nin 

önderliğinde Irak’a karşı savaşan koalisyonda yer 

aldı hem de Madrid Barış Sürecine, Hafız Esad’ın 

deyimiyle “stratejik bir karar” alarak dahil oldu. 

Irak gibi önemli bir Arap ülkesinin yenilgisi, 

Suriye’nin ABD ile ilişkilerini düzeltme yoluna 

gitmesi, ABD’nin bölgesel hegemonyasını pekiş-

tirdi. Öte yandan ambargo ile İran’ın da sınırlan-

dırılmasına çalışıldı. Aslında Saddam Hüseyin 

rejiminin yenilgisinden hoşnut olan İran, Körfez 

Savaşı sırasında tarafsız bir politika izlemişti. 

Ancak Savaş sonrası ABD’nin Körfez’de artan et-

kisinden de rahatsızdı. 

İlginç olan, ABD’nin bölgede kurmaya çalıştığı 

hegemonyaya bir süre sonra asıl tepki müttefik-

lerinden gelmeye başladı. Bu dönemde gelenek-

sel ABD yanlısı ülkeler zaman zaman ABD’nin 

gücünü dengelemeye çalıştılar ve ABD’nin po-

litikalarını eleştirdiler. Özellikle Irak politikası, 

Suudi Arabistan, Türkiye gibi ABD müttefikle-

rinin de tepkisini çekmeye başladı. 1990’ların 

ortalarından itibaren bölge ülkeleri Bağdat’la 

ilişkilerini geliştirmeye başladılar. Bu arada 

uluslararası düzlemde de ABD’nin Irak politi-

kası eleştiri oklarının hedefi olmaya başlamıştı. 

Fransa, Rusya gibi Güvenlik Konseyi daimi üye-

leri Irak’a uygulanan ambargonun sona ermesi 

gerektiğini düşünüyorlardı. Değişen bölgesel ve 

küresel konjonktürden güç alan Bağdat yönetimi 

de 1998’den itibaren silah denetimcilerine ülkeye 

giriş izni vermedi. 

Kısacası, 1990’lı yılların sonuna gelindiğinde, 

ABD’nin Irak politikası çeşitli meydan okuma-

larla karşı karşıyaydı ve Saddam rejimi yıkılmak 

şöyle dursun, elini güçlendirmişti. Benzer şekilde 

ABD’nin İran’ı kuşatma politikası da başarısızlı-

ğa uğradı. ABD’nin müttefikleri İran’a ambargo 

politikasını desteklemediler. Avrupa Birliği (AB) 

tam tersine İran’a karşı önce “eleştirel diyalog”, 

Hatemi’nin cumhurbaşkanı olmasından sonra 

ise “yapıcı angajman” politikalarını geliştirdi. 

Türkiye de bu dönemde İran’la ilişkilerini yeni 

bir boyut getiren doğalgaz boru hattı yapımına 

başladı. Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri bile 

İran’la ilişkilerini normalleştirme yoluna gittiler.4

Kısacası, uluslararası ve bölgesel düzlemde gücü-

nü pekiştirmiş olan ABD’nin, Clinton dönemin-

de bazı ülkeleri angaje edip, bazılarını “kuşat-

maya” dayalı yeni bir Ortadoğu düzeni yaratma 

çabaları sonuçsuz kaldı. Bu politikalar ABD’nin 

en başta müttefikleri tarafından zayıflatıldı. Va-

şington, 2000’li yıllarda çok farklı bir uluslararası 

ortamda ve farklı bir ideolojiye sahip George W. 

Bush iktidarında bir kez daha farklı enstrüman-

larla bölgede yeni bir düzen kurma çabası içine 

girdi.

11 Eylül ve ABD’nin Irak’ı İşgali

2001 yılında yeni muhafazar ideolojinin egemen 

olduğu George W. Bush yönetiminin iktidara 

gelmesiyle, ABD’nin politikalarında zaten deği-

şimler bekleniyordu. Yeni muhafazakarlar Soğuk 

Savaş’ın bitmesinden sonra ABD’nin tek süper 

güç olma durumunu yeterince kullanamadığını, 

“istisnai gücü ve moral üstünlüğü” ile ABD’nin 

yeni dünyayı gerekirse güç kullanarak şekillen-

dirmesi gerektiğini savunuyorlardı. Bu nedenle 

yeni yönetim, Clinton döneminin Ortadoğu po-

litikasını da eleştiriyor ve özellikle çifte kuşatma 

politikasını başarısız buluyordu. Böyle bir or-

tamda gerçekleşen 11 Eylül saldırıları yeni mu-

hafazakarlar için neredeyse bir tür iddialarının 

kanıtı olarak görüldü. Nitekim bu saldırılara kar-

şı geliştirilen “terörizme karşı savaş” politikası-

nın ilk hedeflerinden biri Irak oldu. Aslında hem 

Irak’ın işgal edilmesi hem de “terörizmin temel 

nedenlerini” ortadan kaldırmaya yönelik olarak 

geliştirilen Büyük Ortadoğu Projesi, Ortadoğu 

coğrafyasını hedef alıyordu. Özellikle 11 Eylül 

ile birlikte ABD’nin bölge politikası, jeopolitik 

dengeler ve çıkarların yanında ideolojik bir bakış 

açısının da etkisiyle şekillendi.
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2000’li yıllarda “terörizme karşı savaş” politikası 

çerçevesinde rejim değişikliği, “şer ekseni”, gere-

kirse güç kullanımı ile demokratikleşme bu yeni 

politikanın önemli öğeleri oldular. Buna karşın 

Arap-İsrail uyuşmazlığı ABD’nin öncelikli ko-

nuları arasından çıktı. Dış politika aracı olarak 

Bush yönetimi askeri güce yoğunlaşarak özellikle 

angajman politikalarını bir yana bıraktı. 

Bu yeni politikanın en önemli sonucu, 2003 yı-

lında ABD’nin BM Güvenlik Konseyi kararı ol-

madan bir “istekliler koalisyonu” ile Irak’ı işgal 

etmesi oldu. Bu işgal Irak açısından sonuçları 

kadar bölgesel sonuçları ile de bir dönüm nok-

tası oluşturdu. Öncelikle ABD’nin Irak’ı işgali 

yarattığı yıkım ve insan kaybının yanında Irak’ı 

çok farklı bir aktör olarak yeniden biçimlendir-

di. Neoliberal ideoloji içinde hareket eden Bush 

yönetimi işe “bütün kötülüklerin anası” olarak 

gördüğü devleti (ordu ve Baas Partisi de dahil) 

tamamen ortadan kaldırarak başladı.5 Daha son-

ra Bush yönetiminden de birçok kişinin eleştir-

diği bu politika ülkede halen süren istikrarsızlık 

ve kaosun başlangıcı oldu. Benzer şekilde petrol 

sektörünün özelleştirilmesi sonuçları henüz tam 

olarak hissedilmeyen önemli bir süreci tetikledi. 

Öte yandan, yıllarca bastırılmış kimliklerin ta-

nınması gibi anlamlı bir politikanın çok ötesinde 

bir noktaya gidilerek, demokrasi tamamen et-

nik ve mezhebi kimliklere dayalı bir siyasi yapı 

olarak tanımlandı. Bu süreç kimlikleri daha da 

ayrıştırarak yeniden üretirken, hem Irak içinde 

hem de bölgede mezhepsel ve etnik çatışmaların 

fitilini ateşledi.

1990’larda ABD hegemonyasının peşine takı-

lan (Suriye) ya da doğrudan meydan okuma-

yan (İran) ülkeler ise değişen ABD politikasına 

karşı tutumlarını değiştirerek alternatif bir blok 

oluşturma yoluna gittiler. Bush yönetiminin 

“şer ekseni” içinde gördüğü İran ve Suriye, sıra-

nın kendilerine geleceğini anladıklarından hem 

Hamas’ın Suriye’den çıkması ve askeri kanadının lideri Halid Meşal’in Suriye’den ayrılarak Katar’a yerleşmesi, 

bölgesel mücadelenin mezhebi boyutunu güçlendirdi.
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ABD’nin Irak’ta başarısız olması için ellerinden 

geleni yaptılar hem de bölgesel düzeyde ABD’nin 

politikalarına ve bölge için sahip olduğu vizyona 

muhalefet geliştirdiler. Irak’taki rejim değişikliği 

sadece İran’ı Körfez’de dengeleyecek bir gücün 

kalmaması demek değil, aynı zamanda ve Suri-

ye ile ittifakı da göz önüne alındığında Tahran’ın 

Maşrık bölgesinde de artan etkisi demekti. Ni-

tekim Hizbullah ve Hamas ile ilişkileri çerçeve-

sinde İran bu bölgede de etkin bir aktör olarak 

ortaya çıktı. Ayrıca muhalif tutumu ile yumuşak 

gücünü de artırdı.

Yine ilginç bir şekilde Bush yönetiminin politi-

kaları ABD’nin müttefiklerini de rahatsız etti. 

Öncelikle Irak işgali, Irak’ın komşusu olan Tür-

kiye, Suudi Arabistan gibi ABD müttefiklerinde 

endişe yarattı. Benzer şekilde Vaşington’un Bü-

yük Ortadoğu Projesi olarak adlandırdığı siyasi 

dönüşüm projesine en büyük eleştiri Suudi Ara-

bistan Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı 

Hüsnü Mübarek’ten geldi. ABD’nin bölge politi-

kalarından rahatsız olan Türkiye de ABD’ye karşı 

“yumuşak dengeleme” politikası geliştirdi. Anka-

ra, bu politika çerçevesinde ABD’den gelen mu-

halefete rağmen Batı yanlısı blok dışında, karşıt 

bloğun aktörleri (özellikle Suriye, Hamas, İran) 

ile de ilişkilerini geliştirdi. 

Bu gelişmeler karşısında Bush yönetiminin ikin-

ci döneminde yönetimin içindeki Realist kana-

dın daha etkin olduğu, dolayısıyla Vaşington’un 

Büyük Ortadoğu Projesi gibi ideolojik projeleri 

ikinci plana atarak, daha jeopolitik bir yaklaşım 

geliştirdiği görüldü. Bu dönemde de, özellikle 

2006 Lübnan Savaşından sonra, mezhepsel poli-

tika bölgesel politikanın önemli bir parçası oldu. 

İran’ın bölgede artan etkisini sınırlamak isteyen 

ülkeler, mezhepsel ayrımları stratejik bir unsur 

haline getirdiler. İran’ın bölgedeki etkisini den-

gelemek isteyen Türkiye ise bölgede yumuşak 

gücünü artırarak, Suriye ve Hamas’la ilişkilerini 

geliştirdi ve Filistin meselesinde aktif pozisyon 

alarak bu amaca ulaşmaya çalıştı.

Sonuç olarak, bu dönemde ABD’nin yeniden he-

gemonya kurma projesinin yine bölgesel aktörler 

tarafından bir ölçüde akamete uğratıldığını gö-

rüyoruz. ABD’nin küresel ve bölgesel gücünün 

doruk noktasını temsil eden Irak işgali, aslında 

ABD’nin bölgedeki gücünün inişe geçtiği bir 

dönemin başlangıcı oldu. Bölgesel aktörler açı-

sından ise iki eksenin oluştuğu ve bu çerçevede 

Arap dünyasının da zayıfladığı, Arap-olmayan 

aktörlerin, özellikle İran ve Türkiye’nin, bölge 

politikasında etkinliklerini artırdığı bir dönem 

başladı. Bölge politikası bu iki eksen arasında 

güç mücadelesi olarak gelişirken, bu mücadelede 

mezhepsel kimliklerin stratejik bir unsur olarak 

kullanılması durumu ortaya çıktı. Bu bağlamda 

Türkiye eksenler-ötesi bir pozisyon geliştirerek 

iki tarafla da ilişkilerini geliştirdi. Bu durumun 

tek istisnası 2009 yılından sonra İsrail ile bozu-

lan ilişkilerdi. Ancak 2008 yılının Aralık ayında 

başlayan ve 2009 yılının ilk ayında sona eren 

İsrail’in Gazze operasyonu, Ankara tarafından 

kendi geliştirdiği bölgesel stratejik vizyona bir 

tehdit olarak algılandı. Bu bağlamda Hükümetin 

İsrail eleştirisi hem Türkiye’nin İsrail’in politi-

kalarını bir tehdit olarak görmesine verilen bir 

cevap hem Türkiye’nin bölgede yumuşak gücü-

nü artıracak bir politika hem de İran’ın yumuşak 
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gücünü azaltacak bir hamle olarak ortaya çıktı. 

İşte Arap ayaklanmaları böylesi bir bölgesel kon-

jonktürde ortaya çıktı.

“Arap Baharı” ve Bölgesel Politika

Tunus’ta başlayan ve daha sonra başka Arap ül-

kelerinde ortaya çıkan rejim karşıtı ayaklanma-

ların bölgesel etkileri, aslında Mısır’daki ayak-

lanmayla birlikte ortaya çıktı. Bölgenin önemli 

aktörlerinden biri olan ve en önde gelen Arap 

ülkesi Mısır’daki rejim değişikliği, özellikle bu ül-

keyle aynı eksen içinde yer alan ülkeleri rahatsız 

etti. Bunlardan Suudi Arabistan ayaklanmanın 

başından itibaren Mübarek’in yanında yer aldı. 

Benzer şekilde Mısır’la 1977-79 Camp David 

süreci sonunda bir barış anlaşması imzalayan ve 

böylece güney sınırlarını güvenceye alan İsrail de 

Mısır’daki rejim değişikliğinden endişe duydu. 

Özellikle son yıllarda artan bir şekilde işbirliği 

içinde olduğu Mübarek rejiminin yıkılması teh-

likesi, İsrail’de Mısır’la barışın geleceği, bu ge-

lişmenin Filistin sorununa özellikle de Gazze’ye 

etkileri gibi konularda tehdit algılamalarının 

artmasına yol açtı. Son olarak ABD de Camp 

David’den beri bölgedeki en önemli müttefik-

lerinden biri olan Mısır’ın geleceği, dolayısıyla 

ABD ile ilişkileri konusunda kaygılandı. Ancak 

Mısır’da ordunun devam eden kilit rolü ve ikti-

dara gelen Müslüman Kardeşler’in dış politikada 

pragmatik mesajları ve davranışları bu kaygıları 

en azından şimdilik öteledi.

Ancak rejim karşıtı ayaklanmaların Bahreyn ve 

Suriye’de başlamasıyla “Arap Baharı”nın bölgesel 

boyutları iyice şekillenmeye başladı. Bahreyn’de 

aslında “Arap Baharı”ndan çok önce rejimin de-

mokratikleşmesi için halk hareketleri başlamış-

tı. Bu hareketler “Arap Baharı” bağlamında hız 

kazandı. Diğer Körfez Ülkeleri İşbirliği Örgütü 

üyeleri, özellikle Suudi Arabistan, bu gelişmeden 

ve Bahreyn’de olası bir demokratikleşmenin ken-

dileri için sonuçlarından oldukça rahatsız oldu-

lar. Sünni al-Khalifa ailesi tarafından yönetilen 

Bahreyn’in nüfusunun çoğunluğunun Şii olması 

bu kaygıları daha da derinleştirdi. Demokratikle-

şen bir Bahreyn’de Şiilerin yönetimde söz sahibi 

olmasının başta Suudi Arabistan olmak üzere bu 

ülkelerdeki Şii azınlıklar üzerinde olası etkileri-

nin yanında, İran’ın bu ülkede artabilecek etkisi 

de diğer Körfez ülkelerince tehdit olarak algılan-

dı. Bu ülkeler aslında açıkça İran’ı bu ayaklanma-

nın arkasında olmakla suçluyorlardı. Bahreyn’de 

yönetici elit arasında bu siyasi krizi çözme konu-

sunda fikir ayrılığı oluşurken, Riyad, rejim içinde 

gösterilerin bastırılmasının gerekli olduğunu sa-

vunanları destekledi. Nihayet ayaklanma Suudi 

askeri yardımıyla -şimdilik- bastırıldı. Kısacası, 

Bahreyn ayaklanması, “Arap Baharı”ndan önce 

bölgede oluşan güçler dengesi ve stratejik mez-

hepsel bakış açısıyla ele alındı ve bu çerçevede 

dengelerin bozulmasına izin verilmedi.

Öte yandan, Bahreyn şimdilik sakinleşirken, Su-

riye’deki ayaklanmanın vardığı nokta bölgesel so-

nuçları itibariyle çok önemli değişimlere yol aça-

bilir. Suriye’nin bölgesel kimliği ve iç yapısının 

özellikleri Suriye’deki ayaklanmanın kısa sürede 

bölgesel -ve küresel- boyutlarını ön plana getirdi. 

Bir taraftan Suriye’nin mezhepsel ve etnik olarak 

farklılıklar gösteren yapısı buradaki çatışma-

nın tam da bölgenin özellikle 2003 Savaşı’ndan 

sonra ortaya çıkan özelliklerine eklemlenmesi-

ne yol açtı. Diğer taraftan Suriye tarihsel olarak, 

1���H�	����� �����)�	�����������������8�������������":������ ����)�8��
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özellikle Hafiz Esad’ın iktidarı ele geçirdiği 1970 

yılından önce, olduğu gibi bir kez daha bölgesel 

güç müdahalelerinin odağı haline geldi. 2003 

yılından sonra derinleşen bölgesel eksenlerin 

aktörleri Suriye üzerinden mücadelelerini sür-

dürmeye başladılar. Özellikle Suudi Arabistan 

ve Katar gibi bazı Körfez ülkeleri Suriye’deki 

değişimin İran’ın bu ülke ile ilişkilerini olumsuz 

etkileyeceğini ve dolayısıyla İran’ın Maşrek’deki 

etkisini kıracağını hesaplayarak Suriye’de muha-

lefeti desteklediler.6 Diğer yandan İran ise Arap 

dünyasında tek müttefiğini kaybetmenin bölge-

sel poziyonuna stratejik bir darbe indireceğini 

görerek var gücüyle Esad rejimini desteklemeye 

başladı. 

Kısacası, daha önceki dönemde başlayan ve o 

dönemde Lübnan ve Irak’ta tezahür eden stra-

tejik/mezhepsel güç mücadelesi bu sefer Suriye 

üzerinden yürütülmeye başlandı. Daha önce-

ki dönemden farklı olarak, özellikle üç aktörün 

pozisyonlarındaki kaymalar bu mücadeleyi bu 

dönemde daha da derinleştirdi. İlk olarak, daha 

önceki dönemde iki eksenle de ilişkilerini sürdü-

ren ve mezhepsel siyaseti dışlayan Türkiye’nin, 

Suriye’de muhalefeti çok aktif bir biçimde destek-

lemesi ve özellikle Suriye Müslüman Kardeşler’i 

ile yakın ilişkileri -her ne kadar Ankara bu po-

litikasının mezhepsel boyutu olmadığını söylese 

de- Türkiye’nin bu bağlamda algılanmasına yol 

açtı. Bu gelişme bir yandan bölgede ve Suriye’de 

Türkiye’nin etkisini sınırlarken, öte yandan böl-

gesel kırılmaların daha da derinleşmesine yol 

açtı. İkinci olarak Hamas’ın Suriye’den çıkması ve 

askeri kanadının lideri Halid Meşal’in Suriye’den 

ayrılarak Katar’a yerleşmesi, bölgesel mücadele-

nin mezhebi boyutunu güçlendirdi. En azından 

daha önce bu örgütün İran liderliğindeki eksen-

de yer alışı bu bloğun Şii bloğu olduğu iddialarını 

zayıflatan bir unsurdu. Son olarak, Irak’ın Suri-

ye krizine karşı geliştirdiği politika da bölgesel 

uyuşmazlığa katkıda bulundu. Aslında Irak için-

de kendi gücünü artırmağa çalışan Maliki, Suri-

ye’deki gelişmelerin Irak’ın Sünni ve Kürt nüfusu 

üzerindeki etkilerinden rahatsızlık duyduğu için 

Suriye’deki rejime sınırlı da olsa destek verdi. Bu 

arada Türkiye’nin de Iraklı Kürtlerle ve Sünni-

lerle gittikçe gelişen ilişkilerini de tehdit olarak 

algılamaya başladı. Bu nedenler Irak’ı İran’a daha 

çok iterek bölgesel mücadeleyi etkiledi.

Bu çerçeve içinde yukarıdaki analizden anlaşı-

lacağı üzere bölge-dışı aktörlerin rolünün bölge 

aktörlerinin gerisinde kaldığını ve genel olarak 

bölge-dışı aktörlerin etkisinin dönüştüğünü gö-

rebiliriz. Özellikle ABD’nin “Arap Baharı” poli-

tikası, bu dönüşümün iyice ortaya çıktığı bir dö-

nem oldu. Irak’tan çekilen Obama yönetimi, Su-

riye’deki krize doğrudan müdahil olmaktan ge-

nellikle çekindi. Özellikle Demokratların, Bush 

dönemi politikalarından ve Irak’ın işgalinden 

çıkardıkları sonuçlar Suriye’de benzer bir müda-

halenin önünde önemli bir engel olarak görüldü. 

Öte yandan, Vaşington’un liderlerin devrildiği 

diğer ülkelerdeki gelişmelerden rahatsızlığı ve 

Suriye’de de Esad rejiminden sonra yaşanacak-

lara ilişkin kaygıları, ABD’nin Suriye politikasını 

ve bu bağlamda kendi çıkarlarını nasıl tanımla-

dığını etkiledi. Ancak son dönemde Suriye’deki 

gelişmelerin yayılma riskinin artması ve burada-

ki artan istikrarsızlığın olası etkilerinden de en-

dişe duymaya başlayan Vaşington’un, bir yandan 

da Esad’ın kendisi dışında var olan rejimin bazı 

aktörlerinin de parçası olacağı bir geçiş süreci-

nin hazırlamaya çalıştığı görülüyor. Öte yandan 

bu çerçeve ile ilişkili olarak Obama yönetiminin 

İran meselesini nasıl ele alacağı önem kazanıyor. 

İran’la zaman zaman süren müzakerelerin ne so-

nuç vereceği bu anlamda çok önemli gözüküyor.

Sonuç olarak, Suriye’de önümüzdeki dönemde 

ne tür gelişmeler yaşanacağı, ortaya çıkan bölge-

sel düzen açısından da önemli ipuçları verecek. 

Bu gelişmeler sürecinde hangi bölgesel aktörler 

başat rol oynayacak, genel olarak bölge ülkeleri 

mi, uluslararası aktörler mi bu gelişmelerde öncü 

rol oynayacak, Obama yönetimi, Bush yöneti-

minden farklı araçlar kullanarak Suriye ve İran 

krizini bir şekilde sonuçlandırabilecek mi, eğer 

bu olabilirse bu gelişmeler nasıl bir bölgesel dü-

zenin ortaya çıkmasına yol açacak? Önümüzdeki 

kısa dönemde bu tür soruların cevaplarının nasıl 

şekilleneceğini hep birlikte gözleyebileceğiz.

Sonuç

Soğuk Savaşın sona ermesi, Ortadoğu bölge-

si içinde daha önceki dönemin parametrelerini 

kökten bir şekilde değiştirdi. Bu yeni uluslararası 

sistemde tek başat güç olarak kalan ABD, strate-
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jik olarak önemli gördüğü Ortadoğu bölgesinde 

yeni bir düzen yaratma çabası içine girdi. Bu dö-

nemde ABD’de iktidara gelen yönetimler farklı 

yöntemler kullanarak bu amaca yönelik politi-

kalar uyguladılar. Zaman zaman ABD’nin askeri 

güç projeksiyonuyla doruk noktasına çıkan bu 

çabalar ilginç bir şekilde hem Körfez Savaşı son-

rası Bill Clinton döneminde, hem de 11 Eylül ve 

Irak işgali sonrası George W. Bush döneminde 

tam anlamıyla başarılı olamadı. Çünkü bölgedeki 

devletler ve devlet-dışı aktörler kendi çıkarlarına 

bazen aykırı gördükleri bu politikalara karşı açık 

ya da örtülü muhalefet geliştirdiler. Burada daha 

ilginç olan nokta ABD politikalarına muhalefe-

tin sadece bölgedeki ABD hegemonyasına karşı 

çıkan ülkelerden değil, ABD müttefiklerinden de 

gelmesi oldu. 

Sonuç olarak bölge ülkeleri ABD politikalarını 

bazen akamete uğrattılar, bazen de dönüştürdü-

ler. Dolayısıyla bölgede ortaya çıkan düzen her 

defasında bu farklı aktörler-arası “müzakereler” 

sonucu oluştu. Bugün bölge bir yandan 2003 

sonrası düzenin özellikleri taşıyor, eksen politi-

kası üzerine oturan bir güç dengesi mücadelesi 

ve mezhepsel siyasetin strateji aracı haline gel-

mesi bölgesel düzenin özellikleri olmaya devam 

ediyor. Ayrıca önceki dönemden daha fazla ol-

mak üzere çatışma ve istikrarsızlık yeni düzenin 

öğeleri oluyor. Üstelik bu ortam birçok ülkeye de 

yayılmış durumda. Öte yandan ABD politikası-

nın da dönüştüğünü görüyoruz. Vaşington’un 

ilgisinin Asya’ya kayması, Obama yönetiminin 

yeni müdahale anlayışı ve farklı dış politika araç-

larına ağırlık vermesi, yeni düzenin başka bir bo-

yutunu oluşturuyor. Bütün bu gelişmelerin işaret 

ettiği başka bir nokta da, aslında bölgesel düze-

nin kritik bir anı yaşıyor olması: Bölgesel düzenin 

bundan sonra nasıl evrileceği birçok parametre-

ye bağlı olarak gelişecek, ancak sonuç olarak yine 

bölge aktörleri ile bölge-dışı aktörlerin, özellikle 

ABD’nin, parçası olduğu “müzakereler” sonucu 

belirlenecek.
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