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ÇATIŞMADAN UZLAŞIYA ORTADOĞU'DAKİ

İTTİFAK İLİŞKİLERİNDE
YENİ EĞİLİMLER

rtadoğu’nun önde gelen
ülkelerinin uzun süredir
ciddi biçimde enerjilerini

harcayan gerilim ortamından uzak-
laşmaya çalışmaları son ayların
en önemli gündemini oluşturmak-
tadır. 2020 yılında Türkiye ve
Mısır arasında istihbarat birimleri
düzeyinde gerçekleştirilen görüş-
melerle başlayan bu eğilim aynı
yıl bölgede uzun yıllardır yaşanan
en önemli kırılma olan İsrail ile
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),
Bahreyn, Fas ve Sudan arasında
imzalanan normalleşme anlaşma-
ları ile ciddi bir boyuta evrilmiştir.
İzleyen süreçte de bölgede süre-
giden normalleşme girişimleri
2021 yılında önce Katar’ın Kör-
fez’deki rakipleri Suudi Arabistan
ve BAE ile 2017’den bu yana devam
eden krizi sonlandırması ve son

olarak da bölgede çatışan politi-
kalarıyla öne çıkan Türkiye ile BAE
arasında başlayan normalleşme
süreci geniş kapsamlı bir hâl alarak
Ortadoğu siyasetinin geleceğine
yön verecek bir boyut kazanmıştır.
Nitekim ülkeler arası restleşmeler
ve söylem düzeyinde dahi olsa var
olan görüş ayrılıkları, bölgede de-
vam eden birçok soruna doğrudan
etki etmekte ve Ortadoğu coğraf-
yasına hâkim olan istikrarsızlıkların
sürmesine neden olmaktadır.

Her ne kadar bu normalleşme sü-
reçlerinin ülkelerin ikili ilişkilerine
özgü nedenleri bulunsa da son
dönemde yaşanan küresel ve böl-
gesel bazı gelişmeler, genel an-
lamda bahsi geçen ülkeleri, dış
politikalarını yeniden değerlen-
dirmeye yöneltmiştir. Bunların en
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Birçok ülke 2020’nin ilk
aylarından itibaren ortaya
çıkan küresel salgın ile
mücadele etmeye çalışırken
bir taraftan da dış politikalarını
bu yeni durum çerçevesinde
yeniden revize etmeye
çalışmıştır. Bu çabaların
merkezinde ise siyasi olarak
daha az müdahaleci ve
ekonomik olarak da daha az
maliyetli dış politika süreçleri
izleme stratejisi yer almıştır. 



başında şüphesiz Kovid-19
salgını ve bunun beraberinde
getirdiği ekonomik, sosyal ve
siyasi belirsizlikler gelmektedir.
Birçok ülke 2020’nin ilk aylarından
itibaren ortaya çıkan küresel salgın
ile mücadele etmeye çalışırken bir
taraftan da dış politikalarını bu
yeni durum çerçevesinde yeniden
revize etmeye çalışmıştır. Bu ça-
baların merkezinde ise siyasi olarak
daha az müdahaleci ve ekonomik
olarak da daha az maliyetli dış po-
litika süreçleri izleme stratejisi yer
almıştır. Bu noktada bölgenin en
aktif dış politika oyuncularından
olan Suudi Arabistan ve BAE gibi
ülkeler, sahadaki birçok girişimini
gözden geçirirken, Türkiye, Mısır
ve İsrail gibi ülkeler de yeni dış
politika açılımları gerçekleştirmiş-
lerdir.  

NORMALLEŞMEYİ
TETİKLEYEN UNSURLAR

Bölge ülkeleri arasında ya-
şanan normalleşme giri-
şimlerini etkileyen önemli

bir unsur da ABD dış poli-
tikasındaki dönüşümler ya

da bir başka ifadeyle belirsiz-
likler olarak gösterilebilir. Gerek

önceki Başkan Donald Trump ge-
rekse de mevcut başkan Joe Biden
yönetimlerinde ABD’nin dış poli-
tikasındaki hâkim eğilim Ortado-
ğu’daki çatışmaların azaltılması ve
Washington’un bu bölgelerdeki
varlığının kademeli olarak daha
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aşağı seviyeye indirilmesiydi. Bu
durum kendisini en açık hâliyle
Afganistan’da gösterirken, Irak ve
Suriye’de de benzer durumların
gerçekleşebileceği ABD’deki siyaset
çevrelerince ortaya konuldu. Af-
ganistan ve Irak’tan askerî olarak
çekilme süreçleri sebebiyle, ABD’nin
özellikle Körfez ülkeleri için gele-
neksel “güvenlik şemsiyesi” fonk-
siyonunun varlığından şüphe du-
yan aktörler, özellikle 2020 yılından
itibaren bu yeni duruma göre ha-
zırlıklarını yaparken bu anlamda
İsrail ile normalleşme seçeneğini
dahi gündeme almışlardır. Yine
benzer bir yaklaşımla Türkiye ve
İran gibi bölgenin en önemli siyasi
ve askerî güçleri ile de rekabette
ABD’siz bir başarı elde edemeye-
ceğini fark eden bu aktörler, Ankara
ve Tahran ile de ilişkilerini yeniden
gözden geçirmek durumunda kal-
mışlardır. 

Ortadoğu’daki normalleşme
süreçlerinin arkasındaki asıl
motivasyon ise bölgede askerî-
ekonomik kapasitelerini aşan
ve yüksek yoğunluklu dış
politika izleyen aktörlerin
mevcut politikalarının
maliyetlerini sürdüremez hâle
gelmeleridir. 

Bölgesel normalleşme süreçleri
konusunda ülkeleri motive eden
bir başka unsur da mevcut çekişme
ve çatışmaların sürdürülemez ol-
masıdır. Bunun yanında Katar’a
yönelik uygulanan abluka, sosyal
ve geleneksel medyada yürütülen
karalama kampanyaları ve bazı ça-
tışma bölgelerinde yüksek gerilime

sahne olan rekabet bölge ülkeleri
arasında ciddi bir güven bunalımını
da ortaya çıkarmıştır. Bu durumun
devam etmesinin ülkeler arasında
sıcak çatışma ihtimalini ortaya çı-
karabilecek olması sadece bu ak-
törler açısından değil küresel ak-
törler tarafından da endişeyle kar-
şılanmış ve tansiyonun düşürül-
mesi konusunda çok taraflı ve
üstü kapalı bir uzlaşıya varılmıştır.
Nitekim bu durum kendisini birçok
normalleşme sürecinde gösterir-
ken, yakın dönemde en sert söy-
lemlerle birbirlerine karşıt politika
yürüten ülkelerin aynı masa etra-
fında oturmaya başladıkları göz-
lemlenmiştir. Ortadoğu’daki nor-
malleşme süreçlerinin arkasındaki
asıl motivasyon ise bölgede aske-
rî-ekonomik kapasitelerini aşan
ve yüksek yoğunluklu dış politika
izleyen aktörlerin mevcut politi-
kalarının maliyetlerini sürdüremez
hâle gelmeleridir. 

NORMALLEŞME
SÜREÇLERİNİN GELECEĞİ

Kapasite aşımı ve yüksek yoğun-
luklu dış politika izleme konusun-

daki örneklerin başında şüphesiz
BAE gelmektedir. Körfez bölgesinin
ekonomik açıdan en gelişmiş ül-
kelerinden olan ve küresel sistemle
ciddi düzeyde entegrasyona sahip
BAE, özellikle 2011’deki Arap dev-
rimlerini izleyen yıllarda kapasi-
tesinin çok üzerinde dış politika
angajmanları içerisine girmiştir.
Mısır’dan Tunus’a Yemen’den Lib-
ya’ya ve Afrika Boynuzu’ndan Bal-
kanlar’a kadar aktif dış politika
izleyen BAE yönetimi, bu uğurda
hem ciddi mali bir yükümlülük
altına girmiş hem de askerî olarak
kendi kaynaklarının ötesinde kay-
nak kullanımına gittiğinden bu
girişimlerinde kontrolsüz bir an-
gajmana sahip olmuştur. Bu durum
özellikle Yemen ve Libya’da ken-
disini gösterirken, BAE liderliği
Yemen’den müttefiki olan Suudi
Arabistan’la koordine olmadan çe-
kilerek Riyad ile olan ilişkilerini
de önemli biçimde yaralamıştır.
Libya’da da Halife Hafter güçlerine
uzun süre destek veren BAE, bir
süre sonra kendi çizgisinde kal-
maya zorladığı Mısır yönetiminin
de güvenini kaybetme tehlikesiyle
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karşı karşıya kalmıştır. Nitekim
Libya’daki çatışma ortamından
doğrudan zarar gören Mısır yö-
netimi, süreç içerisinde Abu Da-
bi’nin politikalarını tasvip etmez-
ken, iki ülke Libya konusunda ay-
rışmalar yaşamaya başlamışlardır. 

Gerek kapasite ve imkanlar,
gerek küresel siyasetteki yeri
ve gerekse de diplomatik
tecrübe açısından Türkiye ile
rekabet etmesi mümkün
olmayan Abu Dabi
yönetiminin özellikle 2015’ten
bu yana bölgesel politikalarda
başlıca rakip olarak gördüğü
Ankara ile rekabetin
sürdürülemez olduğunu fark
etmesi de 2021 yılında
gerçekleşmiştir. 

BAE’nin bu yoğun angajmanları
sürerken bir taraftan da bölgenin
en önemli güçlerinden Türkiye ve
yine Ankara ile güçlü ilişkilere
sahip olan Katar ile rekabete gir-
meyi tercih etmesi Abu Dabi yö-
netimi açısından stratejik bir hata
olarak değerlendirilebilir. Her ne
kadar nüfus ve coğrafi açıdan ken-
disinden küçük olsa da Katar’ın
diplomatik açıdan önemli bir güç
olduğunu göz ardı eden Abu Dabi
yönetimi, 2017’de başlattığı dip-
lomatik ve ekonomik ablukayı
2021 yılı itibarıyla sonlandırmak
durumunda kalmıştır. Benzer şe-
kilde gerek kapasite ve imkanlar,
gerek küresel siyasetteki yeri ve
gerekse de diplomatik tecrübe açı-
sından Türkiye ile rekabet etmesi
mümkün olmayan Abu Dabi yö-
netiminin özellikle 2015’ten bu

yana bölgesel politikalarda başlıca
rakip olarak gördüğü Ankara ile
rekabetin sürdürülemez olduğunu
fark etmesi de 2021 yılında ger-
çekleşmiştir. Her fırsatta bölgedeki
ülkelerle yıkıcı değil yapıcı ilişkilere
sahip olmak istediğini vurgulayan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, BAE’nin Türkiye ile yakın-
laşma sürecini de memnuniyetle
karşılamıştır. Bu noktada ilişkilerin
gelişmesi ve eski potansiyelini ya-
kalayabilmesi için özellikle BAE
tarafından güven artırıcı adımların
atılması beklenmekte, uzun yıl-
lardır dondurulan yatırımların tek-
rar hayata geçirilmesi arzulanmak-
tadır. Nitekim bu anlamda BAE’nin
siyasi iradesini gösteren gelişmeler
de meydana gelmiştir. Bu geliş-
melerden büyük çoğunluğu Abu
Dabi yatırım fonlarının Türkiye’ye
yönelik gerçekleştirmeyi planladığı
yatırımlara ilişkindir.

Dış politikadaki yoğun aktivizmin
olumsuz etkilediği ülkelerden Mı-
sır, Suudi Arabistan ve İran gibi
bölge ülkeleri de farklı şekillerde
bu angajmanlarını azaltma çaba-
sına girmekte ve düşmanca poli-
tikalar yürüttükleri rakipleriyle

normalleşme arayışları yürütmek-
tedirler. Mısır’ın Türkiye ile yü-
rüttüğü süreç, yine İran ve Körfez
ülkeleri arasındaki tansiyon dü-
şürmeye yönelik girişimler ve Suu-
di Arabistan’ın da Türkiye ile yeni
bir yaklaşım çerçevesinde ilişkile-
rini düzenlemesi bu bağlamda de-
ğerlendirilebilir. 

Sonuç olarak bölgesel aktörler ara-
sındaki bu süreçler Ortadoğu’da
devam eden çatışma ortamlarında
daha hızlı çözümlere ulaşılabilmesi
adına hayati önem taşımaktadır.
Gerek birbirleriyle olan ilişkilerde
gerekse de bölgedeki kriz alanlarına
yönelik politikalarında farklılıkları
en aza indirerek yapıcı politikalar
yürütebilen bölgesel aktörlerin,
rekabetin yaratacağı gerilim orta-
mının değil, iş birliğinin ortaya
çıkaracağı uzlaşı ortamının tüm
bölgenin çıkarına olacağını fark
ederek politikalarını bu minvalde
revize etmeleri kritik önem taşı-
maktadır. Türkiye bu bağlamda
üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmekte ve normalleşme çaba-
larının olumlu sonuçlanması adına
her türlü yapıcı adımı hayata ge-
çirmektedir. ∂
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