
Bölgesel sistemin yönetim
şekilleri ve normları
bakımından hangi tür
devletler tarafından
oluşturulacağına dair
mücadele uzun yıllar
Ortadoğu’da bölgesel krizlerin
önde gelen sebeplerinden biri
olmuştur. Bu mücadele
yapısının izleri yine bölgesel
siyasetin devrim ve karşı-
devrim üzerinden şekillendiği
örnekler üzerinden izlenebilir. 

Hiçbir şey devrim kadar
aynı anda umudu gerek-

tirmenin yanında hem umuda il-
ham verip ve hem de umuda ihanet
edemez.” Asef Bayat’ın bu sözü
Arap Baharı ile başlayan sürecin
Ortadoğu siyaseti bağlamında an-
lamlandırılması için oldukça de-
ğerlidir. Arap Baharı özünde bu
üç unsuru da barındırmaktadır.
Geleceğe dair daha yaşanabilir ve
onurlu bir ülke umudu, Tunus’ta
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Zeynel Bin Ali rejimine karşı kit-
leleri sokağa döktü. Kısa sürede
rejimin devrilmesiyle birlikte diğer
bölge halklarına ilham veren bu
süreç tüm bölgeyi etkisi altına ala-
rak devrimci bir değişim dalgası
başlattı. Ancak bu devrim dalga-
sının meydana getirdiği karşı-dev-
rim dalgası, Arap Baharı’nın ye-
şerttiği umutları tarumar ederek
eski düzeni tekrar bölge halklarına
dayatmaya başladı.

Bu üçüncü aşamada karşı-devrim
eksenli siyaset altında umuda iha-
netin öne çıkan en önemli boyutu
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında
bölge halklarının demokratik ta-
leplerine karşı bu süreçte yoğun-
laşan ve birçok alanda tecessüm
eden fiilî iş birliği ve zımni ittifak
ilişkisidir. ABD öncülüğünde 15
Eylül 2020’de Washington’da im-
zalanan BAE ve İsrail normalleşme

anlaşması hâlihazırda karşı-dev-
rimci çizgi altında fiilî olarak yü-
rütülen bu ortak bölgesel siyasetin
hukuki olarak da resmiyet kazan-
ması anlamına gelmektedir.

Devrim ve Karşı-Devrim
Ekseninde Arap Baharı

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan
rejim karşıtı halk hareketleri kısa
süre içinde Mısır, Libya, Suriye ve
Yemen gibi diğer bölge ülkelerine
yayılarak tüm bölgeyi etkisi altına
aldı. Arap Baharı olarak adlandı-
rılan bu süreç, otoriter rejimler
altında dışlanan ve baskılanan böl-
ge halklarının mevcut sisteme dair
inançlarının en az seviyeye indiği
ve demokratik taleplerle daha öz-
gürlükçü, adaletli, insan onuruna
saygılı ve eşitlikçi bir yönetim an-
layışı altında kendilerini siyasetin
“öznesi” olarak konumlandırma
isteklerinin devrimci bir tezahü-
rüdür. Benzer talepler ve süreçler
içinde gelişen olaylar Mısır, Tunus,
Libya ve Yemen gibi önemli ülke-
lerde yerleşik rejimlerin devrilme-
sine sebep oldu. Bu değişim oto-
riter rejimler üzerinden halkların
kontrolünü amaçlayan bölgesel
düzeni derinden sarsmış ve tüm
bölge için halkların iradesinin si-
yasete yansıdığı demokratik geçiş
süreçlerinin kapısını aralamıştır. 

Ancak bölgeye dair umutların hâ-
kim olduğu bu değişim rüzgârı
kısa süre içinde iç savaşlar ve dar-
belerin etkisiyle tersine döndü.
Tunus’taki göreli başarılı süreç ha-
riç diğer ülkelerinde Arap Baharı
sekteye uğrayarak statükoyu ye-
niden dizayn etmek isteyen kar-
şı-devrim süreci aktörler ön plana
çıkmaya başladı. Bu değişen at-
mosferin en büyük nedeni birçok
ülkede geçiş süreçlerinde iç içe
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geçmiş yerleşik siyasi ve ekonomik
çıkar gruplarının elimine edileme-
mesi ve diğer birçok bölgesel ve
uluslararası aktörün kendi çıkarları
doğrultusunda geçiş süreçlerine
müdahil olmasıdır.  

Bölgesel sistemin yönetim şekilleri
ve normları bakımından hangi tür
devletler tarafından oluşturulaca-
ğına dair mücadele uzun yıllar Or-
tadoğu’da bölgesel krizlerin önde
gelen sebeplerinden biri olmuştur.
Bu mücadele yapısının izleri yine
bölgesel siyasetin devrim ve kar-
şı-devrim üzerinden şekillendiği
örnekler üzerinden izlenebilir. Mı-
sır önderliğinde Arap milliyetçiği
üzerinden yürütülen cumhuriyetçi
siyaset ve devrim sonrası İran’ın
devrim ihracı politikası ile izlediği
alternatif düzen arayışı siyaseti
buna örnek olarak gösterilebilir.
Bu iki kriz bölgesel düzenin meş-
ruiyet ve rejim tipi etrafında tekrar
sorgulanmasına yol açarak karşı-
devrimci tepkiler doğurmuştur.

Arap Baharı, bu perspektiften sun-
duğu alternatif demokratik yöne-
tim modeliyle mevcut statükoyu
derinden sarsarak bölgesel siyaseti
şekillendiren belirleyici olgu hâline
gelmiştir. Bu çerçevede yeni bir
bölgesel düzeni ve yönetim nor-

munu savunan devrimci ve reviz-
yonist güçler ile otoriter rejimlerin
varlığını sürdürmesini hedefleyen
statükocu karşı-devrimci güçler
arasındaki mücadele bölgesel si-
yasetin temel paradigması olmuş-
tur.

Özellikle Suudi Arabistan ve
BAE, Arap Baharı sürecine
karşı ortak tehdit algıları
üzerinden bir ittifak ilişkisi
kurmuştur. Bu ülkelerin tehdit
algısını ve bölgeye dair
çizdikleri gelecek vizyonunu
paylaşan bir diğer önemli ülke
ise İsrail’dir.

Devrimci halk hareketlerini, ta-
leplerini ve temsilini savunan ül-
keler ve karşı-devrimci dış destekli
baskıcı proje rejimlerin bölgedeki
halklara dayatılmasını savunan ül-
keler arasında bölgede belli ittifak
yapıları hâlinde cereyan eden bir
blok siyaseti hâkim olmuştur. Bu
denklemin bölge siyasetinde öne
çıkardığı en önemli gelişmelerden
biri Körfez ülkeleri ve İsrail ara-
sında artan iş birliğidir. 

İsrail ile Zımni İttifak

Özellikle Suudi Arabistan ve BAE,
Arap Baharı sürecine karşı ortak
tehdit algıları üzerinden bir ittifak
ilişkisi kurmuştur. Bu ülkelerin
tehdit algısını ve bölgeye dair çiz-
dikleri gelecek vizyonunu paylaşan
bir diğer önemli ülke ise İsrail’dir.
Bu noktada karşı-devrimci olarak
adlandırılabilecek ve Arap Baharı
süreciyle başlayan bölgesel siyasi
dönüşümü rejim güvenlikleri için
ciddi tehdit olarak gören bu ülkeler,
2011 sonrasında birçok alanda iş
birliğine giderek bölgeye dair ortak
politika benimsemiştir. 

Bu zımni ittifakın temelini bu ül-
kelerin Ortadoğu’ya dair benzer
gelecek tasavvurları ve tehdit al-
gıları oluşturmaktadır. Arap Baharı
süreci sonrası değişen bölge jeo-
politiği bu ülkelerin ortak kaygı-
larını alevlendirmiştir. İran'ın artan
bölgesel nüfuzu, İslamcı grupların
bölge siyasetinin etkili aktörleri
olarak yükselmesi, devlet dışı ak-
törlerin artan faaliyet alanları ve
tüm bu değişen denklemde
ABD’nin doğrudan müdahaleden
kaçınan bölgesel siyaseti ve Barack
Obama yönetiminin 2015 yılında
İran ile imzaladığı normalleşme
anlaşmasının bu ülkelerde yarattığı
“terk edilmişlik” hissiyatı Suudi
Arabistan, BAE ve İsrail eksenin
ortak tehdit algılarını oluşturmak-
tadır. 

Bu ülkelerin bölgesel vizyonunun
temelinde kontrol edilebilir seküler
ve otoriter tek adam rejimleri et-
rafında organize edilen bir düzen
ideali yatmaktadır. Bölge halkla-
rının iradesinin siyasete yansıdığı
bir düzen karşı-devrimci eksen
için ciddi güvenlik tehdidi olarak
algılanmaktadır. İsrail için bu tarz
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bir dönüşüm bölgede kendi çıkar-
larını çeşitli araçlarla kolayca da-
yatabildiği yönetimler yerine ka-
muoyu tepkisini gözetmek zorun-
da olan yönetimler ile baş başa
kalması anlamına gelmekteydi. Bu
da başta Filistin meselesi olmak
üzere İsrail’in hareket alanını
önemli ölçüde daraltma ihtimalini
taşımaktadır. Körfez monarşileri
için ise bu tarz bir dönüşüm sun-
duğu alternatif yönetim şekli ile
rejim güvenliklerine karşı hayati
bir tehdit olarak görülmüştür. Bu
aynı zamanda başta Suudi Ara-
bistan olmak üzere Körfez ülke-
lerinin bölge siyasetinde liderlik
rolünün ve nüfuz alanının daral-
ması anlamına gelmektedir. Bu
temeller üzerinden şekillen Suudi
Arabistan-BAE-Bahreyn ile İsrail
arasındaki yakınlaşma kendini so-
mut olarak izlenen askerî, ticari
ve teknik alanlardaki iş birliğinde
göstermiştir. Özellikle Mısır ve
Libya başta olmak üzere ortak sa-
ikler ile izlenen karşı-devrimci dış
politika bu yakınlaşmanın en so-
mut çıktısıdır.

BAE ve İsrail normalleşme
anlaşması hâlihazırda karşı-
devrimci çizgi altında fiilî
olarak yürütülen ortak
bölgesel siyasetin geleceğinin
ABD garantörlüğüne alınması
anlamına da gelmektedir.

BAE-İsrail
Normalleşmesinin Anlamı

ABD’nin Obama döneminde Arap
Baharı ve İran özelinde izlediği
bölgesel politikalar Körfez ve İsrail
yakınlaşmasında önemli rol oy-
namıştır. Donald Trump yöneti-

minin desteği ile zımni ittifaka
evrilen bu yakınlaşma bahsi geçen
ülkeleri İran, Katar ve Türkiye gibi
ülkeleri bölgesel anlamda dışlaması
ve izole etme meselelerinde daha
agresif bir tutuma yöneltmiştir.
Bu süreç 15 Eylül’de Trump’ın
BAE ve İsrail’in normalleşme an-
laşmasını imzalamasıyla yeni bir
boyuta taşınmıştır. İç siyasi bas-
kıların hızlandırdığı bu gelişme,
bölgede BAE ve Bahreyn ile baş-
layan ve diğer bazı ülkelerin de
eklemlenmesini amaçlayan ABD
önderliğinde İsrail ile yeni bir “nor-
malleşme” sürecinin başlatılmasını
amaçlamaktadır. Her ne kadar
Suudi Arabistan’ın resmî olarak
normalleşme anlaşması imzalaması
iç dinamikler bakımından muh-
temel gözükmese de Suudi Ara-
bistan’ın bu süreci onayladığı aşi-
kârdır. 

BAE ve İsrail normalleşme anlaş-
ması hâlihazırda karşı-devrimci
çizgi altında fiilî olarak yürütülen
ortak bölgesel siyasetin geleceğinin
ABD garantörlüğüne alınması an-
lamına da gelmektedir. Bu nor-
malleşme, tarihsel olarak da böl-
gesel düzene dair normlar ve bu
normların Arap kimliği ile ilişkisi
üzerinden gelişen bölgesel siyasetin

yeni bir aşamada olduğunun en
net göstergesidir. Nasıl ki ege-
menlik ilkesi Arap milliyetçiliği
kimliğini zaman içinde zayıflatarak
statüko ile barışık bir milliyetçiliğe
dönüştürmüşse Arap Baharı’nın
sunduğu alternatif düzen ile te-
tiklenen Körfez ülkelerinin rejim
güvenliği kaygısının, Filistin me-
selesinin öncelikler listesinde yer
almadığı ve İsrail’in güvenlik part-
neri olarak benimsendiği uzlaşmacı
Körfez kimliğine yol açtığı söyle-
nebilir. 

Bu son gelişmelerle perçinlediği
gibi Körfez bölgesindeki bazı mo-
narşiler için asıl olan, ülkelerindeki
rantçı zenginlikler üzerindeki tekel
pozisyonu sürdürme ve buna yö-
nelik kaygıları da rejim güvenliği
çerçevesinde değerlendirmedir. So-
nuç olarak bu amaç doğrultusunda
dönemin şartlarına göre yeri gel-
diğinde Arap milliyetçiliğine karşı
İslamcılığı ve İslamcılığa karşı mez-
hepçiliği araçsallaştırma yoluna
giden bu rejimler, günümüzde ise
Filistinlilerin haklarını savunma
pozisyonundan aleni ve resmî ola-
rak vazgeçerek İsrail’in güvenlik
imkânlarından faydalanma yolunu
tercih etmektedirler.




