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TÜRKİYE VE ORTADOĞU

Şiddet, çatışma, parçalanma ve istikrarsızlıkların bireysel düzeyden bölgesel düzeye uza-
nan bir yelpazede güvensizlikleri beslediği bir ortamda radikal siyasi dilin ve pratiğin güç-
lendiği görülmektedir. 

Şaban KARDAŞ

Radikalleşme ve Terör Dalgasının 
Yapısal Kökenleri Üzerine

Soğuk Savaş sonrası dönüşüm-
le uyumlu bir biçimde, dev-
let-dışı aktörlerden kaynaklı 

tehditler uluslararası güvenlik gün-
deminde ağırlıklı bir yer tutuyor. 
Radikalleşme olgusu, ve başta te-
rör olmak üzere bunun tetiklediği 
güvenlik sorunları ve yıkıcı etkiler, 
dünyanın farklı bölgelerini tehdit 
ediyor. Batı’daki aşırı sağ hareketler 
veya yabancı terörist savaşçılar me-
selelerinde kendisini en açık biçim-
de gösterdiği şekliyle radikalleşme 
olgusu tek bir ülke veya bölgeye 
sınırlandırılamayacak bir sorun 
ve bu anlamda küresel bir niteliğe 
bürünmüş durumdadır. Genel kü-
resel etkileri bir yana, küreselleşen 
radikalleşmenin tetiklediği şiddet 
dalgası, neden olduğu tahribat ile 
Ortadoğu sisteminde kalıcı bir 
hasara yol açmış durumda. Orta-
doğu özelinde bu şiddetin neden 
olduğu yıkımın etkilerinin telafisi 
önümüzdeki on yılları alacak bir 
süreç ve böylesi bir projenin uy-
gulanması için uygun ortam he-
nüz mevcut değil. Radikal siyase-
tin önünün açılmasını beraberinde 

getiren, aşağıda birkaçının ele alı-
nacağı, önemli sistemik faktörler 
mevcut. Önümüzdeki dönemde 
radikalleşme ve bununla ilişkili te-
rör dalgasıyla baş edilebilmesi, bu 
yapısal sorunların çözümüne dö-
nük kapsamlı bir programın hayata 
geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bölgesel düzenin kırılması
Ortadoğu devletler-sisteminin 
içinden geçtiği dönüşüm sürecin-
de bölgesel düzen köklü bir kırılma 
yaşıyor. Yeni Ortadoğu düzenin-
de bir yandan Suriye ve Irak gibi 
ülkelerde yerleşik devlet yapıları-
nın aşınması, öte yandan artarak 
tırmanan bölgesel rekabet, derin 
bir güvensizlik sarmalına yol açtı. 
Güvenliğin beş sektöründe gü-
vensizlik sarmalının yıkıcı etkileri 
kendini göstermektedir. Hali ha-
zırda Ortadoğu’da insani güvenlik 
açısından tam anlamıyla bir dram 
yaşanmaktadır. Yüzbinlerce insa-
nın doğrudan çatışmalarda haya-
tını kaybettiği bir ortamda, yine 
milyonlarcası çatışmaların dolaylı 
etkilerine maruz kalmıştır. Bölge 

mülteciler ve yerinden edinmiş 
insanların yarattığı sorunlarla bo-
ğuşmaktadır. Bölgesel düzende ya-
şanan kırılmaların tabandan tavana 
gelen bir siyasal dönüşüm talebiyle 
ilişkisi hatırlandığında, aynı süreç-
te rejim güvenliği kaygıları da had 
safhaya varmıştır. 

Bölgede süregelen gerilim ve 
çatışmalar zaten zayıf temellere da-
yalı modern Ortadoğu ulus-devlet-
lerinin üzerine oturduğu sosyolojik 
dokuyu daha kırılgan hale getir-
miş, ulus-altı kimliklerin mobilize 
olduğu bölgesel ortamda toplum-
sal güvenlik kaynaklı istikrarsızlık-
lar artmıştır. Bugün bölgedeki pek 
çok ülkede ortaya çıkan çatışma ve 
merkez-kaç kuvvetleri neticesinde 
devlet güvenliği de giderek sorgu-
lanmaktadır. Ortadoğu sistemini 
oluşturan aktörler arasında gele-
neksel olarak var olan jeopolitik 
ayrışma hatlarına ilaveten ortaya 
çıkan yeni meseleler, devletler-a-
rası güvenliğin kontrolsüz biçim-
de derinleşen güvenlik rekabetiy-
le zayıflamasına yol açmaktadır. 
Şiddet, çatışma, parçalanma ve 
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istikrarsızlıkların bireysel düzey-
den bölgesel düzeye uzanan bir 
yelpazede güvensizlikleri beslediği 
bir ortamda radikal siyasi dilin ve 
pratiğin güçlendiği görülmektedir. 

Devlet yapılarının zayıflaması
Bölgesel düzendeki kırılmayı te-
tikleyen daha yapısal bir süreç ise 
mevcut devlet yapılarının köklü 
meydan okumalar karşısında ayak-
ta durmakta zorlanmalarıdır. Os-
manlı sonrası Ortadoğu’da ortaya 
çıkan modern devletler-sistemini 
oluşturan aktörler, egemen-devlet 
modelini hayata geçirmekte başa-
rısız oldular. Çoğu durumda böl-
ge devletleri uluslararası sistemle 
geliştirdikleri karmaşık ilişki neti-
cesinde varlıklarını idame ettirebil-
miş, fakat sahip oldukları ülke ve 
insan unsuru üzerindeki egemen-
liklerini meşru temeller üzerinde 
tesis etmekte zorlanmıştır. İçerde 
ve uluslararası sistemde yaşanan 
değişimler neticesinde ortaya çıkan 
yeni dinamikler mevcut devletlerin 
yönetebilme kapasitesini büyük öl-
çüde kısıtlarken, şiddet tekelini de 
kırmıştır. BU trendler, zayıflayan 
devletlerin boşalttığı alanları dol-
duran radikal hareketlerce şiddetin 
kontrolsüz bir şekilde kullanımının 
da yolunu açmıştır. Öte yandan, 
kendi ellerindeki devlet mekaniz-
masının zayıflamasının yarattığı 
tepkiselle yönetici elitlerin de bu 
şiddet sarmalını tırmandıracak ve 
devlet kökenli terör ve radikalleş-
meyi tetikleyecek şekilde davran-
dığı görülmektedir.

Etno-sekteryen mobilizasyon
Bölgedeki genel istikrarsızlık orta-
mında toplumsal güvenlik kaygı-
larının artışıyla birlikte ulus-dev-
let modelinin aşındığı ve ulus-altı 

etnik, sekteryen, aşiret ya da yerel 
aidiyet unsurları etrafında birey-
lerin kümeleşmeye başladığı bir 
eğilim kuvvetlendi. Modern Or-
tadoğu devletler sistemini ortaya 
çıkaran Sykes-Picot düzeninin üze-
rine oturduğu sınırlar ve toplum-
sal gerçeklik arasındaki gerilim, bu 
süreçte bariz şekilde kendisini gös-
terdi. Osmanlı’dan bağımsızlıkları 
sonrasında kolonyal ve post-kolon-
yal dönem yönetimlerin çözümle-
yemediği etnik ve sekteryen fark-
lılıklardan ortak bir ulusal aidiyet 
geliştirme sorunsalı, uzun yıllardır 
ötelendi. Yeni bölgesel ortamda 
merkezi devlet kurumlarının za-
yıflaması ve devlet-altı aktörlerin 
güçlenmesi, etnik ve sekteryen 
kimliklerin yoğun biçimde dışa 
vurumunu beraberinde getiriyor. 
Bastırılan kimliklerin çatışma ve 
istikrarsızlığın hakim olduğu bir 
ortamda kendilerine çıkış bulması, 
karşılıklı olarak birbirini besleyen 
radikal kimlik siyasetlerinin bölge-
de geniş bir zemin kazanmasını be-
raberinde getirdi. Etno-sekteryen 
kimliklerin öne çıktığı çatışmalar-
da karşı grup mensuplarına dönük 
girişilen yayılmacı, rövanşist veya 
cezalandırıcı eylemlerde şiddetin 
en aşırı formlarda kullanıldığı ör-
nekler karşımıza çıkıyor.

Bu eğilimi destekleyen bir di-
ğer trend ise bölge ülkelerinin ço-
ğunda karşımıza çıkan sosyolojik 
devinim. Ortadoğu ülkelerinin 
çoğunda genç nüfus fazla, nüfus 
artış oranları yüksek ve bunların 
yarattığı toplumsal mobilizasyon 
baskısı ise had safhada. Mevcut si-
yasi ve ekonomik yapıların taban-
dan gelen bu dalganın taleplerine 
cevap üretememesi ve gerekli katı-
lımcı mekanizmaları üretememesi, 
sosyal devinimin de baskılanmasını 
beraberinde getiriyor. Yukarı yönlü 

sosyal mobilizasyon kanallarının tı-
kalı olduğu bölgede, etnik ve sek-
teryen referanslı kimlik siyasetinin 
tetiklediği fay hatları yıkıcı bir şe-
kilde örtüşüyor. Şiddeti kendilerini 
siyaseten ifadenin aracı olarak kul-
lanmaya meyilli pek çok grubun 
dinamizmi, katılımcı ve kapsayıcı 
bir devlet modeli etrafında yöneti-
lemediği müddetçe bölgede yıkıcı 
bir radikal dalganın devamını bek-
lemek yerinde olacaktır.

Vekalet savaşları
Bölge ülkeleri arasında güvenlik 
rekabetinin kontrolsüz bir şekilde 
tırmandığı tartışma götürmez bir 
olgu. Devlet yapılarının aşındığı ve 
bölgesel düzlemde bir güvenlik mi-
marisinin var olmadığı bir coğraf-
yada bölgesel aktörlerin sorunlarını 
farklı işbirliğine dayalı yöntemlerle 
çözebilmesinin zemini hızla kaybo-
luyor. Bölgenin ana aktörleri ara-
sındaki köklü jeopolitik rekabet, 
güçlenen etno-sekteryen kırılma-
lardan da beslenerek derinleşiyor. 
Doğrudan karşı karşıya gelmenin 
yaratacağı yıkıcı etkilerin tek fren-
leyici mekanizma haline geldiği bu 
yeni güvensizlik sarmalında vekalet 
savaşı dinamiğini besleyen hem iti-
ci hem de çekici faktörler mevcut. 
Bunun neticesinde son dönemde 
bölgesel aktörlerin desteklediği 
yerel silahlı gruplar, şiddet ve te-
rör dalgasının en önemli taşıyıcısı 
konumuna yükseldiler. Yerelden 
uluslararasına uzanan bir yelpaze-
de radikalizmden beslenen ve bu-
nu besleyen aktörlerin iç içe geç-
tiği Ortadoğu coğrafyasında istik-
rarı tesis etmek yönünde atılacak 
adımlar çok boyutlu bir yaklaşımı 
gerekli kılacaktır.  

ORSAM Başkanı, Doç. Dr., 
TOBB-ETÜ
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