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Giriş:

Ortadoğu Stratejik İttifakı (Middle East Stra-
tegic Alliance/MESA) projesi, ABD’nin Trump
döneminde Amerikan fiziki varlığının denizaşırı
boyutunda profil düşürme çabalarıyla eşzamanlı
olarak ilerleyen önemli inisiyatiflerden biri olarak
öne çıkmaktadır. Bu çabaya dair sürecin nasıl
ilerlediği, katılımcılar ve geleceğe yönelik olası
yansımalar bu çalışmada ele alınacaktır.

Ortadoğu Stratejik İttifakı’na
Giden Süreç

1945 yılında kurulan Arap Ligi, MESA yapı-
sının tarihsel öncüllerinden olarak değerlendi-
rilmektedir. Hem içeriği hem de kapsamı itibariyle
önemli farklılıklar arz etmekle birlikte, MESA
Arap ülkelerinin bir araya geldiği önemli bir
uluslararası çaba olarak ele alınabilir. 

6 devletle kurulan ve zaman içerisinde 22
devleti kapsar hale gelen yapı, İngiltere’nin ve
sonrasında ABD’nin bölgedeki nüfuzu, aktörler
arası ayrışmalar ve yapının İsrail’le ilgili ko-
numlanmasının uluslararası kabulü zorlaştırması
gibi nedenlerden dolayı hedeflenen etkin noktaya
ulaşamamıştır. 1957’de Cemal Abdülnasır ön-
cülüğündeki Bölgesel Savunma Paktı ise Mısır,
Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı bir araya
getirmiştir. Nasır’ın pan-Arabizm odaklı dış
politik vizyonunun Ürdün ve Suudi Arabistan
gibi ülkeler tarafından, egemenlikleri, iç dina-
mikleri ve rejimleri açısından tehdit olarak algı-
lanmasıyla bu yapı da dağılmıştır. 1958’de yine
Nasır’ın önderliğinde ve Soğuk Savaş içerisinde
1957’de Türkiye ile Suriye arasındaki krize ce-
vaben Mısır’ın Suriye’ye destek göndermesini
takiben öncelikle Mısır ve Suriye arasında oluş-
turulan ve daha sonra Yemen’in de katıldığı kısa
ömürlü bir yapı ilk olarak Birleşik Arap Cum-
huriyeti, akabinde Yemen’in katılmasıyla birlikte
ise Birleşik Arap Devletleri olarak adlandırıl-
mıştır.

Soğuk Savaş boyunca hem küresel hem böl-
gesel çaptaki ayrışmalar nedeniyle Arap-İsrail

sıcak çatışmalarındaki ortaklıklar bile sürdürü-
lebilir kurumsallaşmış bir yapıya zemin oluştu-
ramamıştır. Soğuk Savaş’ın son on yılında İran-
Irak Savaşı’nda Körfez’in Irak’ı desteklemesi
ve iki Körfez Savaşı’nda da Mısır, Suriye ve
Ürdün’ün Körfez ülkeleriyle birlikte Saddam
karşıtı koalisyona katılımı Soğuk Savaş sonrasında
bölgede birlikte hareket etme çabalarının önemli
örnekleri olmakla birlikte kalıcı bir ittifak yapısı
doğurmaktan uzak kalmıştır.

Ortadoğu Stratejik İttifakı
Fikrinin Ortaya Çıkışı

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması
üye ülkeler arasında siyasi, iktisadi ve güvenlik
alanlarındaki iş birliğinin artırılması ve İran’ın
bölgedeki nüfuzunu kırmak amacıyla ortaya
atılan “Arap NATO’su” ya da MESA fikri Arap
Baharı’na kadar uzanmaktadır. 2011’den beri
bölgeyi etkisi altına alan Arap Baharı devrimleri
sırasında meydana gelen halk ayaklanmalarının
kendi ülkelerine sıçrayacağı endişesi ortak askeri
bir ittifak kurma fikrini canlandırmıştır.1 Bu
askeri ittifak fikri ABD Başkanı Barack Obama
döneminde de gündeme gelmiş; ABD tarafından
Körfez ülkelerini İran’a karşı koruyacak bir füze
kalkanı geliştirme fikri dillendirilmiştir.2 Diğer
yandan Obama başkanlığındaki ABD yönetiminin
bölgeden kademeli olarak çekilme stratejisi iz-
lemesiyle birlikte bu fikir hayata geçirilememiştir. 

Askeri bir ittifak fikri Mayıs 2017’de Amerika
Birleşik Devletleri’nin (ABD) 45. Başkanı Donald
Trump’ın ilk yurtdışı gezisini gerçekleştirdiği
Suudi Arabistan’da, temasları sırasında tekrar
dile getirilmiştir. ABD, Suudi Arabistan’ın ev
sahipliğinde toplanan ABD-Arap ve İslam Ülkeleri
Zirvesi’nde katılımcıları İran’ın bölgedeki nü-
fuzuna karşı mücadeleye destek vermeye çağı-
rırken, kurulacak askeri oluşumun işareti de zir-
venin sonuç bildirisi olan Riyad Deklarasyonu’yla
verilmiştir.3 Bildiride İran’ın genişlemeci politi-
kasıyla mücadele söylemine yer verilmezken,
“bölgede ve dünyada barış ve istikrar”a katkı
sunacak bir ittifak kurulması için çalışmaya baş-
lamanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır.4
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ABD tarafından bu ittifakın Körfez Arap Ül-
keleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Bahreyn,
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan,
Umman, Katar ve Kuveyt’e ilaveten Mısır, Ürdün
ve ABD’yi de kapsayacak şekilde dizayn edilmesi
planlanmaktadır.5 Büyük oranda güvenlik bağ-
lamında şekillenecek bu ittifak yapısının ekonomik
ve siyasi ayağının da olması hedeflenmektedir.
Yapı, Arap Baharı’yla filizlenip Obama tarafından
dile getirilen, Trump döneminde ise zirveye
çıkan, ABD’nin doğrudan küresel angajmanının
azaltılması fikri ışığında değerlendirilmektedir. 

MESA, Trump’ın Körfez ülkelerinin kendi
güvenlikleri için daha fazla kaynak ayırmaları
ve önceki dönemlerde bu ülkelerin güvenliği
için ABD’nin yaptığı yatırımı “geri ödeme” vak-
tinin geldiği söylemiyle de uyumludur. Kurulacak
yapının sınır güvenliği, asimetrik savaş ve silah
kaçakçılığını odağa alan, deniz, hava ve kara
mekanizmalarına ilaveten siber araçlara sahip
ve taraflar arasında bilgi paylaşımına imkân
veren bir örgüt olarak şekillenmesi hedeflen-
mektedir.

MESA’nın Kurulması Fikrinin
Motivasyonları

MESA ya da “Arap NATO’su” olarak adlan-
dırılan yapıya bakıldığında bazı temel motivas-
yonlar dikkat çekmektedir. Bunlardan biri bölgede
İran ve Türkiye gibi rakip algılanan aktörlerin
gücünü kısıtlama çabasıdır. Özellikle Mısır ve
Suudi Arabistan gibi iki bölgesel aktörün tarihsel
olarak hem kendi aralarında hem de bu diğer iki
aktörle bölgesel rekabet içerisinde olmaları ve
mevcut şartlarda Körfez’de Katar ile Suudi Ara-
bistan ve BAE arasında yaşanan kırılma ile
Yemen ve Suriye sahalarında bu aktörlerin ikisi
ya da daha fazlası arasında cereyan eden etki
yarışı bu motivasyonu artırmaktadır.

Trump’ın perspektifinden bakıldığında, böylesi
bir yapının bölgedeki yükü ABD’nin sırtından
alabileceği öngörülmektedir. Trump’a göre Or-
tadoğu’daki devletler İran tehdidi ve diğer prob-
lemler karşısında kendi güçleriyle ayakta kal-
malıdır. Diğer yandan, “Arap NATO’su” oluşu-
munu salt ABD’nin buradan uzak durması
isteğiyle sınırlandırmamak gerekir. ABD’nin
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askeri olarak Avrupa ve Asya-Pasifik hattında

yaptığı yığınak her geçen gün artarken; Suudi

Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar gibi hidrokarbon

kaynakları güçlü devletlerin kolektif bir oluşum

ile kendi güvenliklerini sağlaması gerektiği dü-

şünülmektedir. Böylesi bir yapı yalnız bölgesel

güvenlik açısından değil aynı zamanda Körfez

enerjisinin Batı’ya güvenli taşınması açısından

da ABD tarafından önemli addedilmektedir. 

İran’ın Hürmüz, Babu’l Mendeb Boğazları

ile Afrika Boynuzu’nda üs kurma konusundaki

ısrarı ABD yönetiminin İran’ın petrol ihracatını

engellemeye yönelik adımlarına karşılık İran’ın

Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidiyle birlikte

değerlendirildiğinde enerji ihtiyaçlarını söz ko-

nusu boğazlardan sağlayan ülkelerin çıkarlarının

da tehlike de olduğunu göstermektedir.6 Petrol

arz güvenliğinin tehlikeye girmesi, iki ülke

arasındaki bir sorundan ziyade küresel bir

tehdit oluşturmaktadır.7 Bu boğazlardan petrol

sevkiyatının durması, petrol fiyatlarının küresel

piyasada rekor seviyeye yükselmesine ve pek

çok ülkede ekonomik krizler yaşanmasına sebep

olacaktır.8 Bu nedenle “Arap NATO’su”, İran’ın

tehditlerini bertaraf edecek caydırıcı bir güç

olarak, bölge ülkelerinin menfaatlerinin ötesinde

dünya ülkelerinin çıkarlarını da temsil etmektedir. 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Len-

derking’e göre kurulacak ittifakın ana amaçları

İran, siber güvenlik, altyapıya yönelik saldırıların

önlenmesi ve Suriye ve Yemen’de çatışmalara

koordineli bir biçimde çözüm bulabilmektir.

Böylesi bir yapının “ABD kuvvetleriyle entegre

çalışabilecek” bir yapıda olmasının hedeflen-

mesiyle birlikte yapının ABD’nin öncülüğü ve

kontrolünde gerçekleştirilmesi bölge ülkelerinin

Avrupa, Rusya ve Çin’den silah alımlarını da

kısıtlarken ABD’den silah alımlarını artırabilecek

olması da ABD açısından MESA’nın şekillendi-

rilmesinde önemli bir motivasyondur.

İttifak’ın Hedefleri

“Arap NATO’su” olarak adlandırılan ittifakın
birincil hedefi İran’ın bölgedeki ilerleyişinin
durdurulmasıdır. İran’ın Arap ülkelerinde artan
askeri ve siyasi nüfuzu uzun zamandır Körfez
ülkelerini tedirgin etmektedir. İran ile BM Gü-
venlik Konseyi’nin 5 daimî üyesi ve Almanya
(5+1) arasındaki, İran’ın nükleer programına
ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varılmasının
ardından Körfez ülkeleri İran’a karşı güvensizlik
duygusuna kapılmışlardır. ABD “Arap NATO’su”
planı ile Körfez ülkelerinin güvenliğini önem-
sediklerini ve bir askeri ittifak kurulması halinde
destekleme niyetini göstermek istemektedir. 

Yapının bir diğer amacı ise ABD’nin hem
NATO’nun hem kendinin bölgedeki yükünü
böyle bir yapı üzerinden hafifletme yoluna gitmek
istemesidir. ABD’nin NATO içerisinde yer alan
Avrupalı ortaklarının desteklerinden memnun
olmadığını sık sık dile getirdiği bir dönemde
MESA’yı NATO’ya bölgede destek olacak bir
yapı olarak tasarladığı düşünülebilir. Yakın za-
manda ABD’nin Suriye’den çekileceğini açık-
laması kimi analizciler tarafından bölgedeki
direniş ekseninin bir zaferi olarak görülse de bu
pencereden bakıldığında “Arap NATO’su”nu
bölge siyasetine daha aktif olarak entegre etmeye
dönük bir hamle olarak da okunabilmektedir.

“Arap NATO’su” olarak
adlandırılan ittifakın birincil
hedefi İran’ın bölgedeki
ilerleyişinin durdurulmasıdır.
İran’ın Arap ülkelerinde artan
askeri ve siyasi nüfuzu uzun
zamandır Körfez ülkelerini
tedirgin etmektedir. 



Bölgeye bakıldığında İsrail’in İran’la gerili-
minin arttığı, İran ve Suudi Arabistan arasındaki
vekalet savaşlarının devam ettiği ve Arap ülke-
lerinin de kendi içinde bölündüğü bir dönemde,
ABD’nin bölgenin bu kırılgan yapısından fay-
dalanarak Avrupa ayağında zayıflayan NATO
projesini yeni bir askeri yapıyla konsolide etmeye
çalıştığı tezi öne sürülebilir. Diğer yandan NA-
TO’ya destek olacak şekilde planlanan MESA’yı
NATO’dan ayıran önemli farklardan biri ise ha-
lihazırda NATO’nun 5. maddesinde belirtildiği
üzere, bir üyeye yapılan saldırının, hepsine yö-
nelmiş kabul edileceği, silahlı güç kullanımı da
dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde
bulunarak, saldırıya uğrayan tarafa ya da taraflara
yardımcı olacakları konusunda benzer bir kolektif
savunma mekanizmasının bu yapının temelinde
yer almamasıdır.9

ABD’nin “Arap NATO’su” planı bir anlamda
Arap devletleri ile Rusya arasındaki ilişkiden
ABD’nin duyduğu rahatsızlığı da göstermektedir.
Bölgede siyasi, ekonomik ve askeri alanda Tür-
kiye-Katar, Türkiye-Rusya ve İran-Rusya ortaklığı
ön plana çıksa da Körfez ülkelerinin de Rusya
siyasi ve askeri alandaki işbirliği unutulmamalıdır.
ABD baskısına rağmen, Suudi Arabistan, Katar
ve Mısır’ın Rusya’yla S-400 alımı için müzake-
relere devam etmesi bu işbirliğinin örneklerinden
biridir.10 Körfez ülkelerinin bu politikası siyasi,
ekonomik ve askeri alanda daha fazla uluslararası
aktörle ilişkilerini çeşitlendirme eğiliminin bir
uzantısı olarak görülebilir. Bu aşamada “Arap
NATO’su”nun ABD silahlarına ve savunma sis-
temine dayanan askeri bir ittifak olarak düşü-
nüldüğünde, ittifak üyeleri Rusya’yla askeri iş-
birliğini önemli ölçüde azaltmak zorunda kala-
caktır. Diğer yandan, bu ülkelerin bütün savunma
sistemlerini değiştirip ortak bir savunma sistemine
sahip olmayı kabul edeceği şimdilik yalnızca
bir varsayımdan ibarettir.

Riskler ve Sınırlılıklar

Bunlarla birlikte yapının riskleri ve/ya sınır-
lılıkları da oldukça fazladır. Böyle bir yapının
politik, askeri, ekonomik ve dini açıdan farklı

dinamiklere ve hedeflere sahip ülkelerden mey-
dana gelecek olması beraberinde birtakım riskler
de getirmektedir.

Politik Boyut

Öncelikle böylesi bir yapının içerisindeki ak-
törlerin ulusal çıkar odaklı çatışmalar yaşaması,
50 yılı aşkın süredir devam eden Avrupa enteg-
rasyonu sürecinde dahi güvenlik odaklı konularda
ayrışmalar ve egemenlik paylaşımı meseleleri
önemli sorunları teşkil ederken bunun güncelde
soğuk/örtülü çatışmalar ve bölgesel rekabet içe-
risinde bulunan, bölge içerisinde kimi önemli
aktörlerle gerilimlere sahip aktörler arasında
nasıl inşa edebileceği ve işleteceği sorunu öne
çıkmaktadır.

Yapının İsrail’le ilişkilerini nasıl düzenleyeceği
ise bir diğer önemli mesele olarak karşımıza
çıkmaktadır. Doğrudan değilse de dolaylı biçimde
bilgi paylaşımı alanında İsrail’in de yapıyla iliş-
kilendirilmesi hedeflenirken, Mısır ve Suudi
Arabistan da yakın dönemde İsrail’le ilişkilerini
yakınlaştırma eğilimindedir. Ancak bu ilişkilerin
hem MESA içerisindeki aktörler arasında hem
bölgesel diğer aktörlerle MESA arasında hem
de taraf ülkelerde yönetim ile toplum arasında
gerilim oluşturarak üçlü bir risk bölgesi üzerinde
duracağı öngörülebilir.

İsrail’in içerisinde bulunduğu böylesi bir yapı
bölge içerisinde ciddi muhalefetle karşılaşarak
bölgede aktörler arasında daha derin bir kırılmaya
neden olabilecektir. Bu nedenle yapı, İran tehdidini
bertaraf edecek caydırıcı bir güç olarak, Körfez
ve diğer bölge ülkelerinin menfaatlerinin ötesinde
genel bir çıkarı temsil etmektedir.

Diğer yandan İran konusunda ittifak üyeleri
arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunmaktadır.
İran’ a yönelik tehdit algısı üyeler arasında de-
ğişkenlik göstermektedir. Günümüzde Suudi
Arabistan, bölgedeki tehdidin kaynağını birincil
olarak İran olarak görürken, Katar, Umman, Ku-
veyt ve Ürdün bu düşünceyi tam olarak benim-
sememektedir. Umman diğer bölge ülkelerinin
aksine İran ile iyi ilişkiler sürdüren bir ülkeyken,
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Ürdün İsrail’in Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’te

izlediği yayılmacı politikayı iç güvenliği için

İran’dan daha büyük bir tehdit olarak görmekte-

dir.11 Bunda İsrail’in genişlemeci politikaları yü-

zünden Ürdün’de artan Filistinli nüfusu önemli

rol oynamaktadır. Yine Kuveyt de İran’a karşı

daha ılımlı bir çizgi sürdürmektedir. Nitekim

Kuveyt 2017’de İran karşıtlarını bir araya getiren

ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi’ne katıl-

mamış; 2017’nin başlarında ise Körfez ülkeleri

ile İran arasındaki krizde arabulucu rolü oynamaya

çalışmıştır.12 Katar ise İran ile olan yakın ilişkileri

yüzünden Körfez bölgesinde son yıllarda görülen

en büyük diplomatik krizle karşı karşıya kalmıştır.

Bu açıdan İran tehdidini merkeze koyan ve İsrail

ile yakın ilişkilere sahip olması hedeflenen “Arap

NATO’su”nun ne derece başarılı olacağı da tar-

tışmaya açık bir konudur. 

İlaveten ABD’nin öngördüğü kendisi hari-
cindeki 8 MESA üyesi, yani Kuveyt, Bahreyn,
Katar, Suudi Arabistan, Umman, BAE, Ürdün,
Mısır içerisinde daha yapı iskeletine kavuşmadan

Kuveyt ve Umman’ın da
Katar gibi İran’a karşı daha
yumuşak dış politika
eğilimleri, MESA için
öncelikli rakip ya da düşman
konumunda olacağı tahmin
edilen İran konusunda dahi
kırılmalar yaşanabileceğini
göstermektedir. 



Katar odaklı gerilim gibi önemli bir fay hattı
oluşmuş ve derinleşmiştir. MESA yapısının İran,
Türkiye ve Katar gibi bölgenin diğer önemli ak-
törleri ile yaşayacağı gerilim ve mevcudiyetinin
bir tehdit olarak algılanma ihtimali de yapının
oluşturulması ve işlerliği adına önemli sorunlar
oluşturmaktadır. MESA’ya Suudi Arabistan ta-
rafından öncülük edilmesi ihtimali ağır basarken
bunun bölgede Katar, İran ve Türkiye gibi aktörler
bir yana, içerisinde olması öngörülen Mısır’da
dahi nasıl karşılanacağı önemli bir sorudur. Ka-
tar’ın yapı içerisinde yer almaması durumunda -
ki Körfez kriziyle bu ihtimal oldukça artmıştır-
Körfez’deki ayrışma derinleşebilecek ve ABD
de böylesi bir denklemde Katar’la ilişkilerinde
derinleşecek gerilimi de dikkate almak durumunda
kalabilecektir.  

Kuveyt ve Umman’ın da Katar gibi İran’a
karşı daha yumuşak dış politika eğilimleri, MESA
için öncelikli rakip ya da düşman konumunda
olacağı tahmin edilen İran konusunda dahi kırıl-
malar yaşanabileceğini göstermektedir. Tüm bu
risk ve kısıtların ötesinde ise böylesi bir yapının
askeri olarak nasıl şekillendirileceği, hangi gücün
ne denli katkı sunacağı, yapının lojistik yapılan-
masının ne şekilde kuracağı ve hangi ülkeleri üs
kabul edeceği, bunun taraflar arası nasıl bir ege-
menlik tartışması doğuracağı, yapının sürekliliği
adına finansal akışın nasıl sağlanacağı gibi her
ulus-üstü güvenlik mekanizmasında değerlendi-
rilmesi gereken boyutları da olacaktır. Bahreyn
Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el-Hali-
fe’nin MESA’nın hiçbir aktöre karşı dizayn edil-
mediği söyleminin bölgedeki diğer aktörler açı-
sından ciddi bir inandırıcılığa sahip olmayacağını
öngörmek mümkündür.

Askeri Boyut

1945’ten bu yana Ortadoğu’da meydana
gelmiş olan pek çok olay karşısında herhangi
bir işbirliğinin sonuç vermediği görülmüştür.
Çünkü Arap-İsrail Savaşları, Lübnan’ın İşgali,
İran-Irak Savaşı, Irak’ın İşgali ve Suriye İç
Savaşı dikkate alındığında bölge ülkelerinin ön-
leyici ve engelleyici düzeyde herhangi bir mü-

dahalesinin gerçekleştirilmediği görülmektedir.
Gaub’a göre ise kolektif bir savunma/güvenlik
ittifakı için gereken en temel unsurlardan birisi
de üye devletler arasındaki güven durumudur.13

Bu durumun da geçmişteki krizler dikkate alın-
dığında şimdiye kadar Ortadoğu’da tesis edile-
mediği görülmektedir. 

“Arap NATO’su” ile ilgili önemli bir mesele
de savunma alanında işlerlik esasının uygulana-
bilirliği sorunudur. İttifakta yer alması planlanan
8 ülkeye bakıldığında, her bir ülkenin birbirinden
farklı savunma ve silah sistemlerine sahip olduğu
göze çarpmaktadır. Muhtemel MESA üyelerinin
kara kuvvetleri envanterinde oldukça geniş bir
ülke yelpazesi karşımıza çıkarken, hava kuvvet-
lerinde daha çok ABD ağırlıklı ve Avrupa ağırlıklı
bir yapının öne çıktığı görülmektedir. Donanma
konusunda halihazırda kapasite açısından zayıf
olan bu ülkelerin envanterine baktığımızda ABD
ve Fransa ağırlıklı bir yapının varlığından bah-
sedilebilir.

Ortadoğu Stratejik İttifakı’nın gerçekleşmesi
durumunda tartışılması gereken önemli nokta-
lardan biri de ülkelerin mevcut askeri kabiliyet-
lerinin ve kullanmakta olduğu teçhizatın müşterek
operasyon yapabilecek şekilde yeniden dizayn
edilmesi gerekliliğidir. Çünkü ittifakta yer alacak
ülkelerin kullanmakta olduğu mühimmatların
aynı kalibrede olmasının yanı sıra, kullanacakları
komuta-kontrol ve haberleşme alt-yapısının da
birbirileriyle uyumlu olması muhtemel operas-
yonlar açısından önem kazanmaktadır. Müşterek
bir operasyon yürütülmesi noktasında komuta-
kontrol ve haberleşme ağında yaşanacak muhtemel
aksaklıkların savaş alanında ağır sonuçları ola-
caktır. MESA ittifakı en kısa sürede hayata ge-
çirilmiş olsa bile, üye ülkelerin belirli bir stan-
dardizasyona, harbe hazırlık seviyesine ve müş-
terek operasyon kabiliyetine erişmesi için uzun
yıllar gerekecektir. 

Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden
savaş ile birlikte Ortadoğu’daki angajmanını her
geçen gün artıran Rusya, MESA’nın hayata geç-
mesi durumunda ABD’nin bölgedeki nüfuzu
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karşısında savunma sanayi bağlamında pazar
kaybedebilir. Çünkü halihazırdaki silahlanma
dinamikleri incelendiğinde bölgenin silah itha-
latında birinci sırada yer alan ABD’nin konu-
munun daha da güçlenmesi beklenmektedir. Or-
tadoğu ülkeleri arasında silahlanmaya en çok
kaynak tahsis eden ülke konumunda bulunan
Suudi Arabistan, SIPRI verilerine göre 2014-
2018 yıllar arasındaki silah ithalatının %68’ini
ABD’den gerçekleştirmiştir.

2014-2018 yılları arasındaki en büyük 40
silah ithalatçısı ülke listesinde MESA oluşumunda
yer alması planlanan 8 ülkeden 7’si yer almaktadır.
Bunların en çok silah ithal ettiği 3 ülke Tablo-
1'de gösterilmiştir.

Tablo-1’de yer alan veriler dikkate alındığında
7 ülkeden 4 tanesinin ilk sırada ABD’yi tercih
ettiği görülürken, hiçbirinin ilk sırada Rusya’yı
tercih etmediği görülmektedir. Bu ülkelerden 4
tanesi ikinci sırada ABD ve Rusya’yı tercih
ederken, üçüncü sırada sadece 1 tanesi ABD’yi
tercih etmektedir. Böyle bir ittifakın ortaya
çıkması durumunda gerekecek olan standardi-
zasyon nedeniyle ittifakın ihtiyaçlarının ABD
tarafından domine edilmesi kaçınılmaz hale ge-
lecektir.

SIPRI verilerine göre 2014-2018 yılları ara-
sında Ortadoğu’daki silah ithalatının %54’ü
ABD’den, %9,6’sı Rusya’dan ve %8,6’sı da

Tablo-1: En çok silah ithal eden 40 ülke listesinde yer alan MENA ülkeleri14

En Çok Silah
İthal Eden

Ülkeler

En Çok Silah
İthal Eden

Ülkeler
Listesindeki

Yeri

En Çok Silah Ettiği Ülkeler 2014-2018

1 2 3

Suudi Arabistan 1 ABD (%68) Birleşik Krallık
(%16) Fransa (%4,3)

Mısır 3 Fransa (%37) Rusya (%30) ABD (%19)

Birleşik Arap
Emirlikleri

7 ABD (%64) Fransa (%10) Türkiye (%7,8)

Katar 14 ABD (%65) Almanya (%15) Fransa (%7,4)

Umman 18 Birleşik Krallık
(%39) ABD (%30) Norveç (%8,5)

Kuveyt 29 ABD (%87) Rusya (%3,4) İsviçre (%2,9)

Ürdün 31 Hollanda (%37) ABD (%30) İtalya (%5,8)
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Fransa’dan gerçekleştirilmiştir.15 MESA’nın ku-
rulmasıyla birlikte Ortadoğu pazarında Rusya’nın
bir daralma yaşaması kaçınılmaz hale gelebilir.
Bu noktada ittifakın dışında kalan ülkeler Rus
Savunma Endüstrisi’nin temel hedef pazarları
olmakla birlikte, halihazırda envanterinde Rusya
menşeli silahlar bulunduran muhtemel ittifak
üyesi olan ilişkileri ise ikincil düzeyde devam
edebilir.

Mısır, Suudi Arabistan ve Katar Rusya ile S-
400 savunma sistemlerinin satın alınması konu-
sunda müzakereler yürütmektedir.16 ABD yapımı
olmayan bir silahın ABD yapımı bir savunma
sistemine entegre edilmesinin getireceği güvenlik
sorunları, şu anki haliyle ABD’nin savunma sis-
temine dayalı bir “Arap NATO’su” fikrini müm-
kün kılmamaktadır. Böylesi bir fikrin pratiğe
dökülmesi noktasında ittifak ülkeleri birbiriyle
ve ABD ile uyumsuz bütün savunma sistemlerini
baştan değiştirmek zorunda kalacaklardır.

Bir diğer mesele ise bahsi geçen ülkelerin
mevcut askeri deneyim ve kapasiteleri ve böylesi
bir yapının ne denli etkin olabileceğidir. Savaşma
tecrübesinden ziyade yüksek savunma harcamaları
ve “lejyoner” askerlerle ayakta duran Körfez’in
başını çekeceği bir yapının askeri kapasitesi tar-
tışmalı olmakla birlikte Mısır’ın Arap Baharı
sonrası süreçte Sisi tarafından şekillendirilen iç
ve dış politik seçimleri de taraflar arasında dahi
ayrışmaya neden olabilecektir.  Bununla bağlantılı
olarak tartışılması gereken diğer bir nokta ise it-
tifakın mevcut askeri yeteneklerinin gerek İran
karşısında gerekse farklı tehditler karşısında ne
kadar etkin bir şekilde kullanılabileceğidir. Oluş-
turulacak olan ittifakın topyekûn bir savaşa mı,
yoksa daha sınırlı sayıda askeri içeren ama ulus-
lararası koalisyon operasyonlarına iştirak edecek
bir müdahale gücü mü olacağı sorusuna cevap
vermesi önem kazanmaktadır.

Askeri ittifak konusunda diğer önemli bir bi-
leşen ise ittifakı oluşturacak ülkelerdeki orduları
arasında sivil-asker ilişkileri bakımından görülen
farklıklardır. Mısır’da ordunun siyaset üstü ko-
numu devam ederken, başta Suudi Arabistan’ın

yer aldığı Körfez Ülkelerinde ülke güvenliğinden
daha çok hanedanın güvenliğini tesis amacıyla
dizayn edilmiş bir askeri kültür bulunmaktadır. 

“Arap NATO’su” oluşumunun hayata geçmesi
durumunda, bu ittifak içerisinde yer alacak ül-
kelerin askeri endüstriyel kabiliyetlerinin de
sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Mısır, Suudi
Arabistan, BAE gibi ülkelerin askeri alanda gi-
rişimleri olsa da mevcut insan kaynakları kısa
ve orta vadede bir sonuç almalarına zorlaştırabilir.
Halihazırdaki ihracat rakamları oldukça düşüktür.
İran’ın tersine mühendislik kabiliyeti değerlen-
dirildiğinde, “Arap NATO’su”na karşı bir adım
önde olduğu söylenebilir. Çünkü İran’ın askeri
endüstrisi yıllar önce yine Batılı ülkelerin deste-
ğiyle kurulmuş olmasına ve uzun yıllardır süren
ABD ambargosuna rağmen, zamanında elde
edilen birikimlerin geliştirilerek mevcut kapasi-
tenin ileriye taşınması söz konusu olmuştur.17

Ancak petro-dolar sermayesi ile hareket eden
Körfez Ülkelerinden kısa vadede böyle bir insan
kaynağı kapasitesi beklemek gerçekçi olmaya-
caktır.

“Arap NATO’su”nun hayata geçmesiyle bir-
likte Ortadoğu’da yeni bir silahlanma yarışının
başlayacağı da aşikardır. İran’ın böyle bir ittifaka
karşı konvansiyonel anlamda rekabet edebilecek
modern bir ordu kurması mevcut ekonomik ve
teknik kapasitesi dikkate alındığında zor olacaktır.
Ancak MESA İran’ın sürdürmekte olduğu nükleer
programını hızlandırmasına yol açabilir. Hali-
hazırda Suudi Arabistan’ın da nükleer enerji pe-
şinde koştuğu bir dönemde MESA Ortadoğu’da
var olan kırılgan güvenlik ortamını daha riskli
bir boyuta taşıyacaktır. Diğer bir ihtimal ise
İran’ın Ortadoğu ülkelerine yayılmış olan Şii
nüfusu araçsallaştırıp yeni karışıklıklar yaratma
potansiyeline sahip olmasıdır. Bu durumda
MESA’nın karşısına oldukça karmaşık bir yapıya
sahip tehdit coğrafyası çıkabilecektir. Bu da ME-
SA’nın daha en başından itibaren farklı tehditleri
yönelik bir oluşuma gitmesini gerektirecek olup,
MESA’yı en başından itibaren işlevsiz kılan bir
yapı haline getirecektir.
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Sonuç

Birbiriyle ve bölgeyle gerilim yaşama ihtimali
yüksek, farklı ulusal çıkar tanımlamalarına sahip,
rejim istikrarı konusunda uzun vadeli güven ver-
mekten uzak olan, egemenlik paylaşımı ve böl-
gesel bir şemsiye altında hareket etme pratiğine
sahip olmayan bir yapı arz etmesi muhtemel
“Arap NATO’su” ya da MESA yapılanmasının
bölgenin hem hızla güvenlik ikilemine geri
dönme hem de yeniden yapılandırma çalışmalarına
ihtiyacı olduğu bir dönemde istikrar ve güvenden
ziyade artan tehdit algıları ve güvenlikleştirme
ikilemi oluşturacağını  değerlendirmek gerçekçi
olacaktır.

Yapının ABD ve Suudi Arabistan çıkarlarına
hizmet eden bir oluşum olduğu algısına sahip
aktörlerin hem ittifak içerisinde hem de dışında
şekillenmesi ve bu söylemle ittifak içerisinde de
ayrışmaları kuvvetlendirmesi olasıdır. 2015’te
Arap Ligi ülkeleri arasında kurulan Birleşik
Arap Gücü’nün yalnızca kâğıt üzerinde kalma-
sında tüm bu çekincelerin ve sınırlılıkların etkili
olduğu öne sürülebilir. 

ABD açısından değerlendirildiğinde dahi ini-
siyatifin kısa vadede ABD üzerindeki askeri ve
finansal yükü hafifleteceği değerlendirilmesine

karşın uzun vadede bölgede daha çok gerilim,
çatışma ve güç boşluğu doğurması durumunda
diğer aktörlerin artan etkisiyle karşılaşılması
mümkün olabilecektir. İlaveten, ABD’nin Suudi
Arabistan ve Mısır’da Sisi iktidarı gibi rejimlere
verdiği destek, ABD ile ilgili demokrasiye bağlılık
ve otoriter rejimler konusundaki ikircikli tavrına
dair suçlamaları da temellendiren yeni bir argüman
sunacak, küresel eleştiri oklarını ABD’ye yö-
neltebilecektir. 

Türkiye açısından geçtiğimiz aylarda ortaya
atılan “Arap NATO’su”nun öngörülen güvenli
bölgeye yerleşebileceği söylentilerinin doğurduğu
haklı itirazlarla birlikte bölgesindeki güvenlik
ikliminde ciddi kırılma ve bloklaşmaya sebep
olacağı söylenebilir. Aksi iddia edilse dahi
bölgesel rekabet düzleminde Türkiye karşısında
da konumlanabilecek böyle bir yapının tepkiyle
karşılanacağı öngörülebilir. Mevcut kısıtlılıklar
da dikkate alındığında MESA’nın kendi iç dina-
mikleri ve bölgesel dengeler nedeniyle Rus ve
Çin etkisine da açık olması kaçınılmadır. Bölgenin
güvenlikten altyapı yatırımlarına kadar geniş bir
yelpazede duyduğu ihtiyaçların karşılanabilmesi
gerekmektedir. Bu sebeple de sürdürülebilirliği
bir tarafa etkin biçimde kurulup kısa vadede
işletilir bir örgüte dönüşmesi dahi oldukça zor
görünmektedir.
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