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TAKDİM

O

RSAM olarak kuruluş yılımız olan 2009 yılından itibaren düzenli
olarak yaz döneminde bir hafta süren “ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu
Programı” düzenlemektedir. Programa, Türkiye’nin farklı illerinden,
değişik üniversitelerinden lisans bölümlerinin 3. ve 4. sınıfları, yüksek
lisans, doktora öğrencileri ve değişik sektörlerde konu ile ilgili çalışan
kişiler katılmaktadır. “ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Programı”, Ortadoğu
konulu derslerden oluşan bir seminer şeklinde yürütülmekte olup; dersler
ORSAM uzmanları, danışmanları, bürokratlar ve üniversite öğretim
üyeleri tarafından verilmektedir.
2014 yılında ORSAM, SAM, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı ve Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü’nün işbirliği ile dört
farklı ilde (Ankara, Trabzon, Çanakkale ve Sakarya) yaz okulları düzenlenmiş ve Türkiye’nin birçok farklı üniversitesinde Türk ve Yabancı
uyruklu öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşılmıştır.
Daha önce sadece Ankara’da gerçekleştirilen bu program, çok fazla talep olmasına karşın kısıtlı bir öğrenci topluluğuna imkan sunabilmiştir.
Bu yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilen bu program ile Ankara dışında
yaşayan ve imkanı olmayan öğrencilerin de bu programa katılımları
sağlanmıştır. Bu program ile ülkemizin seçkin üniversitelerinde yetişen ve konusunda uzman olmuş akademisyenler ile öğrenciler arasında
öncelikle bir iletişim ağı oluşturulmuş ve onlardan eğitim alma şansına
sahip olmuşlardır.
Türkiye’nin içinde yer aldığı Ortadoğu coğrafyasında meydana gelen
değişimler, aktörler, güç dengeleri gibi öğeler Türkiye’nin hem iç hem
de dış politikasında büyük etkilere sahiptir. Bu program ile hem Türk
hem de burslu yabancı öğrenciler yoğun ve detaylı bir Ortadoğu eğitimine tabi olmuş ve bu program ile Türkiye’nin Ortadoğu’ya bakışının
iyi anlaşılması, ve Türkiye’nin Ortadoğu vizyonunun ortaya konması
sağlanmıştır. ORSAM tarafından hazırlanan elinizdeki çalışma program
sürecinde verilen derslerin dökümünü içermektedir. Ortadoğu araştırmacılarının ve bölgeye ilgi duyanların faydalanacağını umduğumuz
çalışmayı kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.

			

Orsam Başkanı
Doç. Dr. Şaban Kardaş

Ortadoğu’da Bölgesel Dönüşüm ve
Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Şaban Kardaş

B

ugün, Ortadoğu’da bölgesel dönüşüm konusundan bahsedeceğiz.
Ortadoğu’nun son yıllarda öne çıkan bir tema var. Bunun adını
Arap baharı olarak adlandırabiliyoruz. Ama aslında genel olarak baktığımızda bunun bir bölgesel dönüşüm süreci olduğunu görmekteyiz. Bu
değişim süreci ne anlama gelmektedir? Bunun farklı boyutları nedir?
Bu konuya verilen tepkiler nelerdir? Bu süreçte Türkiye ve Türkiye’nin
dış politikası nedir?
Ortadoğu’da bölgesel değişim veya dönüşüm dediğimiz zaman genel
olarak; siyasal, sosyal ve son dönemde özellikle ekonomik ve de güvenlik alanlarında yaşanmakta olan farklı gelişmeleri anlamaktayız. Bu
değişim ve dönüşüm sürecinde öne çıkan temalar ise; demokrasi, İslam
– demokrasi ilişkisi, etnik talepler, dini farklılıklar, güvenlik ihtiyacı,
ekonomik geri kalmışlık, Müslüman kardeşler, daha somut’a indirgediğimiz zaman Şii- Sünni çatışması, son günlerde de IŞİD’tir. Libya’ya
gidildiği zaman bölgesel farklılıklar, Tunus’a gittiğiniz zaman yine çok
farklı gelişmeler görülmektedir. Bölgesel değişim dediğimiz zaman daha
somut ve soyut bir şekilde ilk akla gelen olaylar, gelişme ve kavramlar
bunlardan ibarettir. Bu süreçleri daha geniş bir bağlama oturtmak istediğimiz zaman bunun arkasında ne vardır? Bu bölgesel dönüşüm sürecinin
temel dinamikleri nelerdir? Bunun yansımaları nelerdir? Bu durumun
Türkiye’ye etkileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz.
Bölgesel dönüşümü açıklamak konusunda tek bir yaklaşım bulunmamaktadır. Zaten sosyal bilimlerde baktığımız zaman tek bir yaklaşım
yoktur. Bu şu anlama gelir; tek bir anlamda doğruyu kimse bilmiyordur.
7
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Herkes anladığı, bilebildiği kadarıyla, elindeki veriler ile belirli bir analiz
yapıp belirli bir konu da farklı yorum ve analizleri ortaya koyabilir. En
iyi şekilde yaptığımız budur. Ama yaptığımız yorumlar hep koşulludur.
Hiçbir zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim Arap Baharı olarak popüler olarak bildiğimiz bölgesel süreci de; bu açıdan çok farklı yorumlara maruz kalan ve bizim zaman zaman uluslararası ilişkiler disiplini
içerisindeki tartışmalarda da farklı yorumları görmekte olduğumuz bir
konudur. Ama aynı şekilde bu konu gündelik hayatımızı da etkiledi.
Türkiye’de gündelik olan siyasi tartışmalarda da karşımıza çıkmaktadır.
Olayların tarihsel, sosyolojik arka planını unutarak gündelik yansımalarına bakmak, gündelik görünümünden analiz yapmak gerekmektedir.
Bence Arap Baharı yani bölgesel dönüşüm olgusu da bu şekilde riskin
çok fazla olduğu bir konudur. Yani; gündelik yansımalarına bakarak,
gündelik olarak televizyondan gördüğümüz bazı görüntüler üzerine veya
internetten seyrettiğimiz bazı görüntüler üzerinden ya da sosyal medya
da ki bazı yansımalar üzerinden çok çabuk kestirmeden bazı kanaatlere
varabileceğimiz bir konudur. Bu konuda dikkatli olarak arka planı akılda
tutmak da fayda olduğunu düşünüyorum. Arap Baharı bölgesel dönüşüm
dediğimiz zaman bu konunun çıkış noktası ve bu çıkışın arkasındaki bu
meselenin altında yatan dinamikler nelerdir? Yani bu konunun diğer çeşitli ülkelerin gündelik yansımalarından daha ziyade arka planın da yatan
bölgede bulunan farklı ülkelerde ki yapısal sebepleri nelerdir asıl olarak
bunlara bakmakta fayda vardır. Olgusal olarak, somut olaylar açısından
baktığımız zaman Arap baharı veya bölgesel dönüşüm süreci dediğimiz
zaman aklımıza gelen temel süreç ve dönemler; 2010 yılının sonundan
2011 yılının başından itibaren Ortadoğu’nun farklı ülkelerinde cereyan
eden bir takım olayları anlamaktayız. Ortadoğu’nun farklı ülkelerinde
halkların sokağa döküldüğünü biliyoruz. Buna karşılık Ortadoğu’daki
ülkelerin verdiği tepkilerin birbirinden farklılaştığını gözlemliyor ve halkın sokağa döküldüğü bu olaylar sonucunda ortaya çıkan etkinin değişik
ülkelerde değişik şekilde meydana geldiğini görmekteyiz. Ama özünde
vatandaşların sokağa çıkması belirli bir talep ile meydanları doldurması
ve bunun neticesinde bazı ülkelerde “rejim değişikliği” diye tanımladığımız şekilde rejimlerin değişmiş olmasıdır. Ama bazen böyle sonuçlar
ortaya çıkmamıştır ve hatta bazı ülkelerde çatışma ortamı yaratmıştır. Bu
8
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ülkeler; Tunus, Mısır, Yemen, Libya, Bahreyn ve Suriye’dir. Bir şekilde
bölgenin önemli ülkelerinin bu süreçten etkilendiğini görmekteyiz. Türkiye de bölgenin bir parçası olduğundan Türkiye’yi de katabiliriz. Sadece
somut olarak etkilenenler değil köklü bir şekilde baktığımız zaman derinde herkesin bir şekilde etkilendiğini görmekteyiz. Mısır’daki vatandaş
Tunus’da yürümüş, Tunus’dakiler için mi yürümektedir? Hayır. Onun
da belirli sıkıntıları var ve onun için yürüyor. Suriye’deki vatandaş yine
Suriye’nin içerisinde yine kendisinin yaşadığı sorunlar için yürüyor. Ama
yine de dönemsel ve konjonktürel olarak bunlar eş zamanlı momentum
yaratıyor. Dünya tarihine baktığımız zaman; devrim ve demokratikleşme
dalgalanmalarının zaman zaman yaşanmış olduğunu biliyoruz.
Ülkeler bazında bölgesel dönüşüm dediğimiz zaman öne çıkan bazı
örnekler bulunmaktadır. Ama buradaki karşı karşıya kaldığımız sorun
sadece bu ülkelerden ibaret değildir. Bu saydığımız ülkelerin dışında
kalan somut olarak gösterilerin yaşanmadığı, rejim değişikliğinin yaşanmadığı ülkelerin de kökten yavaş yavaş bu bölgesel değişimden,
dönüşümden etkilendiği görülmektedir. Bu nasıl olmaktadır? Bir şekilde
sıçrama etkileri, mülteciler dediğimiz bir sorun var. Belki Lübnan’da
benzeri bir sorun yaşanmadı. Vatandaş sokağa dökülmedi. Lübnan’da bir
rejim değişikliği olmadı. Ama Suriyeli mültecilerin Suriye’ye gitmesi o
bölgeyi derinden etkileyebiliyor. Türkiye’de bir milyon civarında Suriyeli
mülteci bulunmaktadır. Bu sıçrama etkisidir. Ama onunda ötesinde siyasi
kültürde ister istemez bu gelişmelerin bir etki yarattığını görüyoruz. Biz
somut olarak kronolojik bakış açısı ile bakarsak; olayları, süreci tetikleyen neydi? Tunus’ta üniversite mezunu olan bir gencin 2010 yılının
aralık ayı sonunda kendisini yakması sonucu ortaya çıkan gösteriler
ve daha sonra sürecin devamında, Tunus’ta uzun yıllar ülkeyi yöneten
liderin ayrılması ve seçimlerle gelen yeni yönetimin kurulmasıdır. Rejim değişikliği dediğimiz olgu sürecinde yaşanan gösterilerin en güzel
örneğini Tunus’ta görmekteyiz. Gösterilere başka güzel bir örnek, 2010
yılının Ocak ayının içerisinde Mısır’da görülmektedir. Mısır’da Tahrir
meydanında günler süren gösteriler sonucunda Hüsnü Mübarek görevden ayrılmıştır. Bir sonraki öne çıkan örnek ise; Libya’dır. Libya’da da
benzer bir durum vardır. Uzun yıllardır iktidarda olan bir lider buna karşı
yine bir ayaklanma fakat Libya’da Kaddafi, gösterileri görünce hemen
9
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görevden ayrılmadı. Kuvvete başvurarak ayaklanmayı bastırma yolunu
seçti. Buna karşı vatandaşlar da aşiret v.s. diğer networklerin devreye
girmesi ile silaha sarıldı. Daha da önemlisi Libya’da bir dış müdahale
gerçekleşti. BM’ler Güvenlik Konseyi’nin çıkardığı karara istinaden batılı ülkeler Fransa, İngiltere ve daha sonra NATO’nun devreye girmesiyle
Kaddafi hükümeti devrildi. Ve en son kendisi de öldürüldü. Ve Libya da
bir rejim değişikliği böylelikle yaşanmış oldu. Diğer öne çıkan örnek olay
da; Suriye dir. Bizim yakınımızda olup bizi etkileyen en önemli örnek
olarak karşımıza çıkmaktadır. 2011 Mart ayından itibaren gösterilerin
başladığını biliyoruz. Bir süre gösteriler barışçıl içerikteydi. Esat yönetimi gösterilere karşı kısmen siyasi reformları yapma sözü vermiş olsa
da bunu yerine getirmemiştir. Bunun neticesin de 2011 yılının özellikle
güz mevsiminden itibaren göstericilere karşı kullanılan şiddet artmıştır.
Buna cevaben göstericiler yavaş yavaş silahlanmaya başlamıştır. Suriye
ordusundan kopuşlar vardır. Suriye ordusundaki eski askerler Özgür Suriye Ordusu’nu kurup silahlı bir direnişe başlamışlardır. 2012/2013/2014
yıllarında bu süreç devam etmektedir. Tabii arada geçen süre de bu lineer
şekilde ilerlememektedir. Farklı evrelerden geçmektedir. Muhalefet kendi
içerisinde ayrışıyor. Uluslararası toplumun cevabı bu olaya farklı oluyor.
Ama neticede şunu biliyoruz ki; uluslararası toplum, Libya da olduğu gibi
bir müdahale gerçekleştirmiyor. Bunun neticesinde Suriye deki çatışma
halen rejim ve muhalifler arasında, muhaliflerin kendi arasında devam
etmektedir. Ve ülkede bir sivil savaş dediğimiz durum söz konusudur.
Başka örnek vermek gerekirse mesela Yemen’de de yine gösteriler var ve
uzun süre iktidarda olan bir lider bulunuyor. Bu gösterilere karşı buradaki
lider de hemen görevden ayrılmıyor. Orada da geçiş biraz netameli ama
bir Suriye veya Libya gibi çatışmaya varmadan bir ara formülle geçiş
sağlanıyor. Bu ara formülü geliştiren Suudi Arabistan oluyor. Yemen
de halen çatışma riski olmasına rağmen en azından görünürde bir Libya
veya Suriye’nin gittiği yola girmiyor. Bahreyn’de ise; yönetimdeki aile
Sünni ailedir. Ama ülkede yaşayanların çoğu Şii’dir. Ülkedeki vatandaşlar mevcut sistemden ve düzenden memnun değiller ve onların da
bazı değişiklik talepleri bulunmaktadır. Arap baharının başlaması ile
oradaki halk da sokağa dökülmüştür. Bahreyn’deki yönetim de hemen
yönetimden çekilmedi ve gücü sonuna kadar ellerinde tutmak için devam
10
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ettiler. Bahreyn’de de Suudi Arabistan’ı görmekteyiz. Körfez İşbirliği
Konseyi dediğimiz bir oluşum söz konusudur. Körfez diye bahsettiğimiz
Basra Körfezin’deki küçük Arap devletlerinin ve Suudi Arabistan’ın
bir araya gelerek oluşturdukları Körfez İşbirliği Konseyi diye bir örgüt
bulunmaktadır. Bu örgütün şemsiyesi altında Suudi Arabistan oraya
güvenlik kuvvetleri göndererek gösterileri bastırmıştır. Zaman zaman
bu gösteriler yeniden patlama noktasında gelse de şu ana kadar Bahreyn
görece olarak istikrarlı gibi görünmekte ancak alttan alta vatandaşların
talepleri devam etmektedir. Arap Baharı dediğimiz zaman bu bölgesel değişim sürecinde öne çıkan örnekler bunlardır. Bunlar doğrudan olayların
yaşandığı; doğrudan vatandaşın sokağa döküldüğü ve bir şekilde siyasi
rejimlerin sorgulandığı ve neticesinde ya kısmen bir rejim değişikliği
yaşandı ya da bir çatışma ortamının doğduğunun görüldüğü örneklerdir.
Ama Ortadoğu ya baktığımız zaman Ortadoğu kavramı yapay bir kavram
olarak inşa edilmiş bir kavramdır. Ama her ne kadar inşa edilmiş olsa da
bu kavram dilimize ve sosyal bilimler literatürüne yerleşmiştir. Biz de bu
Ortadoğu kavramını belirli bir coğrafyayı tanımlamak için kullanmaktayız. Son dönemde yaklaşık 10/15 yıl içerisinde giderek anlam kazanan
başka bir kavram daha vardır. Bazen genişletilmiş Ortadoğu kavramını
duymaktayız. Buna Afganistan’ dan Kuzey Afrika’ yı dahil edecek kadar
olan coğrafya da ekleniyor. Ama bazen literatürde çok sık görebileceğiniz İngilizcede “MENA” diye adlandırılan bir kavram var. Bu aslında
kavramın kısaltılmış şeklidir. MENA’nın açılımı; Middle East North
Africa dır. Yani; Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi. Giderek uluslararası
alandan hem siyasi tartışmalarda hemde sosyal bilimlerdeki akademik
tartışmalarda Kuzey Afrika yı ve Ortadoğu yu tek bir sistemmiş gibi ele
alan bir eylem vardır. Arap Baharı ve Ortadoğu’daki bölgesel dönüşüm
sürecinin aslında geniş bir alanı kapladığını görmekteyiz. Sadece dar
anlamda Ortadoğu değil Kuzey Afrika’yı da içerecek şekilde MENA
ya da genişletilmiş Ortadoğu bölgesinden bahsediyoruz. Bu bölgede
bazı örneklerin yukarıda bahsettiğimiz gibi bir şekilde halk gösterileri
ile patladığını veya patlama riskini taşıdığını görüyoruz. Ama bölgesel
değişim, dönüşüm talebi ve bu bölgesel değişim, dönüşümün etkileri
bu saydığımız ülkelerle sınırlı değildir. Bunlar bir anlamda değişim ve
dönüşümün en fazla hissedildiği ve öne çıktığı örneklerdir. Ama daha de11
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rinlere gidildiği zaman; bu geniş coğrafyada yer alan farklı ülkelerin ister
istemez bu değişim dalgasından etkilendiklerini ve buna cevaben tepki
verdiklerini görmekteyiz. Bu duruma Türkiye de dâhildir. Türkiye bu
sistemin ve coğrafyanın bir parçasıdır. Ortadoğu’da olup bitenler sadece
bizi güvenlik açıdan etkilemiyor. Siyasi, ekonomik ve sosyolojik açıdan
da etkilemektedir. Biz bu coğrafyanın ve bu sistemin bir parçasıyız.
Saydığımız örnekler dışındaki ülkelere de bakmak gerekmektedir. Bunlar; Ürdün, Fas. Bu ülkelerde görülen durum ise; her ne kadar hızlı bir
dönüşüm olmasa da kısa vadede bir rejim değişikliği olmasa da ya da
vatandaşlar taleplerini çok sert bir biçimde günlerce meydanları işgal
ederek, yakıp yıkarak ifade etmeseler de bir şekilde hem bu ülkedeki
insanların bir değişim talebi ile öne çıktığını hem de bu ülkelerdeki rejimlerin alttan alta az da olsa belli reformlar yapmak yolunda gittiklerini
görüyoruz. Bu aynı şekilde Körfez’de de geçerli bir durumdur. Bugünkü
geldiğimiz noktada görüyoruz ki; başta Suudi Arabistan olmak üzere
farklı ülkelerin buna direndiğini görüyoruz. Bu sürece direnen bölgesel
değişim ve dönüşüm sürecine direnmekle kalmayıp; engellemeye çalışan bir grup ülkeden de bahsedebiliriz. Bu ülkelerin de ister istemez bu
süreçten etkilendiği bir vakadır. Ne yapıyorlar? Vatandaşlarına; bunlar
biraz daha fazla para vermek durumunda hissediyorlar yâ da vatandaştan aldıkları vergilerin bazılarını almayarak onlara bir maddi rahatlama
sağlamak zorunda kalıyorlar. Bazı örneklerde vatandaşlarına bazı siyasi
haklar verdiklerini görüyoruz. Bu siyasi haklar; Meclislerin yetkisini
arttırarak bu tam anlamda bizim bildiğimiz veya batı da bildiğimiz parlamento anlayışına varmıyor ama danışma meclisi olsa bile yavaş bu tür
kurumların bu değişime direnen ülkelerde de çıktığını ve oluştuğunu,
rejimlerin bir şekilde vatandaşların taleplerini gidermek için bazı adımlar
atmak zorunda kendilerini hissettiklerini görüyoruz. O açıdan bu Ortadoğu’daki değişim ve dönüşüm dediğimiz zaman sadece Libya, Musul,
Mısır, Suriye, Tunus gibi öne çıkan örneklere değil çok öne çıkmayan
örneklere bakmakta da fayda vardır. Çünkü bu değişim ve dönüşüm
süreci köklü bir süreçtir.
Bu kadar köklü bir süreç ile karşı karşıya isek bunun temel sebepleri
nelerdir? Asıl sormamız gereken soru belki budur. Ne oluyor da böl12
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gede bu kadar sınır olmasına rağmen Kuzey Afrika’dan körfeze kadar
farklı ülkelerde insanlar eş zamanlı olarak( bu durum dünya tarihinde
çok görülen bir olgu) belli talepleri dile getirerek, hayatlarını öne atarak
öne çıkıyorlar? Mısır’daki veya Suriye’deki gösterilere bakılacak olursa
2011 yılı mart-nisan aylarında sokağa çıktığınız gün öldürülme şansınız
yüksektir. Böyle kaç gün yaşanabilir ki? Buna rağmen insanlar sokağa
çıkıyorsa demek ki onları oraya iten bir sebep var. Bunları anlamak önemli bir konudur. Bu sebepler nelerdir? Hangi sebeplerden ötürü bu kadar
uzun süreli ve geniş bir coğrafyada farklı ülkelerde ki halklar sokağa çıkıp
belli bir talebi ısrarla ve hayatlarını riske atarak savunuyorlar bu talebi
dillendiriyorlar, bu kadar köklü, yapısal sebepler ne olabilir? Sebepleri
anlamak için bir yelpazeye bakmamız gerekmektedir. Tek bir sebebe
bakmamamız lazım. Sebeplerin içinde ekonomi, sosyal realite ve ayrıca
siyasi sebepler bulunmaktadır. Bir defa ortaya çıktıktan sonra dalganın
diğerlerine aktarılması ilk örneğin başarılı olmasının getirdiği literatürde
“yansıma etki” diyebileceğimiz bir kavramı temsil eder. Sürdürülebilirlikte bir faktördürdür. Ama altta yatan her ülkenin kendine özgü koşulları
bulunmaktadır. Ama bunların ortak benzeştiği bazı noktalar vardır. O bir
yerden diğer yere nasıl sıçrıyor? Çünkü yaşanan sorunun benzeri diğer
ülkede de yaşanıyor. Bizim yapısal özellikler diye bahsettiğimiz konu
budur. Bunlar nelerdir? Siyasi açıdan baktığınız zaman; bu ülkelerin
çoğunda uzun yıllar iktidarda kalan farklı rejimler vardır. Ama özünde
uzun yıllar iktidarda ve farklı seslere müsaade etmiyorlar. Bu tek adam,
tek aile, tek parti olabilir. Bunlar önemli değildir. Ya da bazı ülkelerde
ordunun içinde olduğu bir yapı bulunmaktadır. Bunlar şu anlama gelmektedir; siyasal değişim talepleri farklı görüşleri siyasi süreçte de yansıtan
mekanizmalar bu ülkelerde bulunmamaktadır. Siz o ülkeyi yöneten dar
elitin bir parçası değil de dışarıdan biri iseniz bu sizin siyasi taleplerinizin sisteme yansımayacağı anlamına gelmektedir. Bu anlamda katılım
eksiği vardır. Bu durumunda önde gelen sebeplerinden biri olduğu pek
çok uzmanın üzerinde uzlaştığı bir konudur. Burada siyasi anlamda
olmayan katılımcı var ve bu uzun yıllar böyle devam etmiştir. Sadece
dar bir parti veya dar bir kitle değil pek çok örnekte tek bir kişiye tek bir
lidere veya bu liderin etrafındaki aileye indirgenmiştir. Bunun geldiği
anlam şudur; jenerasyonlar boyunca tek bir lideri görülmesi ve siyasi
13
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yozlaşmışlığın çok somut bir şekilde insanların gözünün önünde durması.
Bir yanda sıradan insanlar gündelik ekonomik sorunlar ile uğraşırken
diğer taraftan ise iktidarda olan kişinin ailesine bakıyorsunuz. Kişiye
indirgeyip, düşmanlaştırdığınız zaman o aile erkanının harcamalarına
bakıyorsunuz. Bu durum insanlarda uzun vadede ciddi bir tıkanmışlık
ve alternatif görememe gibi bir ruh halini yansıtmaktadır. Mısır örneğine baktığımız zaman; Mübarek uzun yıllardır iktidarda olan bir liderdi.
Kendisi iyice yaşlanmıştı ve yerine oğlunu getirmeye çalışıyordu. Halkın
başka bir liderin gelme umudunu bu durumda yok ediyor. Böylece siyasi
alanda bir tıkanmışlık; katılımcının olmamasını durumu ortaya çıkıyor.
Ayrıca bu durumu ekonomik açıdan da değerlendirdiğimizde bu ülkelerin
çoğunun nasıl ülkeler olduğu ortada.
Arap dünyasına baktığımız zaman Ortadoğu’nun politik ekonomi dediğimiz bir durumu söz konusudur. Bu alanın bize söylediği; siyasi alanın
çoğunun kökeninde bazı ekonomik sebepler vardır. Ekonomik ya da farklı
şekilde yorumlandığı zaman ekonomik realiteler, ekonomik faktörler
farklı siyasi sonuçları doğurmaktadır. Ortadoğu’da ekonomik açıdan bazı
ülkelerin zengin olduğunu görüyoruz. Bunlar daha çok doğal kaynaklar
ve özellikle de petrol, doğal gaz zengini ülkelerdir. Bazı ülkelerin ise;
nispeten fakir olduklarını bazılarının daha da fakir olduğunu görüyoruz.
Bunların doğal kaynağı yoktur ve bu ülkelerin çoğunun bu süreçten
doğrudan etkilendiğini görüyoruz. Gerçekten Ortadoğu’daki ve Kuzey
Afrika’daki değişim, dönüş süreci ve bundan etkilenen ülkelere bakıldığı zaman; doğrudan bu krizden etkilenenler nispeten fakir ülkelerdir.
Yani; vatandaşın karnı görece olarak doyuyorsa siyasi sorunlar o kadar
akut şekilde önümüze çıkmayabiliyor. Yani; petrol zengini ülkelere,
Körfez’deki ülkelere baktığımız zaman orada da uzun yıllardır iktidarda
olan bir lider veya aile görüyoruz. Oralarda da saltanat var. Suudlarda
binlerce prens vardır. Bu prenslerin Fransa daki yazlıkları orada yaşadıkları sürece harcadıkları para Tunusluların yaptığı kadar değildir.
Ama biz Suudi Arabistan’da benzeri bir etkiyi görmüyoruz. Çünkü o
zenginlikle liderlerin, elitlerin nispeten vatandaşın beklentilerini satın
alabilmesi gibi bir faktör vardır. Genellikle Arap Baharı’nın yaşandığı
somut anlamda doğrudan etkilenen ülkelere baktığımız zaman Ortadoğu politik ekonomi sisteminden daha fakir olan doğal kaynak zengini
14
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olmayan ülkelerin birkaç istisnası vardır. Bu ülkelerin başında; Libya
vardır. Libya’nın özelliği; Libya da çok bozuk bir gelir dağılımı vardır.
Libya da parayı dağıtma noktasında Kaddafi akıllıca davranmıyordu.
Bugün bile Libya’da ülkenin doğusu ve batısında ayrılma söz konusu.
Libya da ayrıca bölgesel farklılıklar vardır. Petrol bir yerde çıkıyor, ülke
başka bir yerden yönetiliyor. Orada çıkan petrol burada harcanıyor. Libya’daki sebepler biraz daha derindir. Ortada siyasi, ekonomik sebepler
bulunmaktadır. Özellikle bazı uzmanlar küreselleşmenin etkisinden bahsetmektedir. Bu küreselleşme özellikle iktisat alanında uyarlandığında
karşımıza neoliberal iktisat politikaları olarak ortaya çıkmaktadır. Yani;
devletin ekonomideki rolünün küçültülmesi. Mısır, Tunus gibi ülkelere
baktığımız zaman politik ekonomisi nispeten çoğunda hepsinde devletin
süspansiyon sistemi var. Fiyatlar özellikle temel yaşam giderleri ya bedava ya da çok ucuza vatandaşa verilmektedir. Zengin bir petrol ülkesi
iseniz bu bir sorun değildir. Bu durumu finanse edebilirsiniz. Ama zengin
bir ülke değilseniz bu sizin bütçeniz üzerinde bir yüktür. Mesela; Mısır
bunu yapıyor ve bütçe açığında Amerika, Suudi Arabistan gibi ülkeler
yardım ediyor. Ürdün vatandaşına ucuza petrol, ekmek, okul temel ihtiyaçlar veriyor. Ürdün’ ün bütçe açığını ise Suudi Arabistan ve Amerika
kapatıyor. Sübvansiyona dayalı bir sistem vardır. 2001 yılındaki küresel
siyasi kriz ama özellikle 2008 deki küresel ekonomik kriz ve bunun da
öncesine gittiğimiz zaman uluslararası ilişkilerde neoliberal bir dalga
vardır. Devletlere diyor ki; vatandaşa bedava bir şey verme bütçeyi kıs.
Yani memurun maaşını kısın, temel giderlerin fiyatlarını yükseltin, vergiyi artırın. Bu ülkelerde aynı etkiyi yaşıyorlar ve ciddi anlamda devleti
küçültme vatandaşa bedava verilenleri azaltma veya fiyatları arttırma
gibi bir baskı söz konusu. Uzun yıllar boyunca pek çok uzmana göre
bu durum Mısır’da Tunus’da ve hatta farklı ülkelerde mevcuttu. Hatta
Libya’da eskiden Kaddafi çok rahat bir şekilde yurt dışına çocukları
gönderip ceplerine 10.000 dolar koyabilirken bu zaman için de azalmıştır. Bu tür etkilerde önemlidir. Ortalama vatandaşın refahı süreç içinde
aşağı doğru gidiyor. Peki, Afrika’da ki aç insan neden ayaklanmıyor?
Ama sen böyle giderken beklentilerini 70’li 80’li yıllarda Libya petrol
zengini olduğundan bütün dünyada Libyalılar zengin. Ama beklentiler
15
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aşağı gittiyse bu durumu sosyolojide; azalan beklentiler her zaman için
bir kriz davetçisi şeklinde belirtilmektedir.
Küreselleşmenin bir diğer yansıması olan iletişim değeri ve sosyal medya
vardır. Bu süreçte sosyal medyanın yönü nasıl oldu? İlk aşamada farkındalık yarattı. Mevcut durumunu yaşıtlarınla kıyaslıyorsun senin beklentilerini belirleyen önemli bir sebep haline geliyor. Bu iletişimdir. Sadece
internet değil. Gidiş geliş imkânları da bunu gösteriyor. Türkiye’de bile
görülüyor. Mesela; uçakla seyahat ne kadar ucuzladı. İnsanlar kendisi
gidemiyor ama Fransa da Avrupa da çalışan akrabaları var. İkincisi;
olaylar başlayınca örgütlenme noktasında sosyal medyanın çok önemli
çarpan etkisi rolü oynadığını gördük. Çok kısa sürede rejimlerin tepki
verebilme kabiliyetinin önüne geçer şekilde göstericiler örgütlenebildi.
Öte yandan yine sosyal medya bunu anlık şekilde dünyaya taşıdı. Bir
ülkeden diğer ülkeye sıçramasında önemli rol oynadı. Pek çok uzmana
göre Ortadoğu da yaşan son gelişmelerde sosyal medyanın rolü yüksektir. Yine sosyolojik olgu olarak bu süreçte kimlik siyasetinin, kimlik
taleplerinin ön plana çıktığını söyleyebilir. Bunlar ne tür kimlikler olduğu önemli değildir. Etnik kimlik olabilir, mezhep kimliği (Şii – Sünni
ayrımı), bazılarında Kürt-Arap’tır ya da bazılarında kadındır cinsiyette
bir kimlik unsurudur. Ama kimlik temelinin bu süreçte öne çıktığını görüyoruz. Bu birinci faktör siyasi süreçle yakından ilgilidir. Farklı kimlik
taleplerini mevcut siyasi sistemler kapsayıcı olmadıkları için bunları
yansıtamadıkları ölçüde bu farklı kimliklere mensup pek çok kişi giderek
sistemden yalıtılmış, dışlanmış bir şekilde öne çıktı ve yaşadığımız bu
süreçte farklı kimlik gruplarının olduğunu bilmekteyiz. Mısır’da 2011 yılı
başında Tahrir meydanına baktığımız zaman seküler, liberal, Hıristiyan,
Müslüman insanlar görüyoruz. Ama Müslüman Kardeşler başlangıçta o
kadar fazla yoktu. Müslüman kardeşler oyuna sonradan dâhil oldu. Yine
Suriye’deki Tunus’daki gösterilere baktığımız zaman çok fazla farklı
kesimlerden insanın sokağa döküldüğünü görüyoruz. Bu gösterileri bu
sokak hareketlerini başarılı kılan temel sebeplerden birisiydi. Aynı anda
birden fazla kesime dayanmaktaydı. Sadece bir kesime dayansaydı bu
kadar çabuk sonuç alamazdı diyen pek çok uzman vardır. İşte bölgede
yaşanmakta olan bölgedeki değişim dönüşüm sürecini anlamak için ya16

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

pılması gereken şey; arka plandaki sosyal, ekonomik, siyasi, teknolojik
pek çok sebebi bir arada incelemektir.
Arap baharını veya bölgesel dönüşümü tetikleyen birisi yok mu? Bir
senaryo yazıldı o mu oynanıyor? Ya da kendiliğinden ortaya çıkan bir
gelişmeme mi? Türkiye’de de çok tartışılan bir konu. Bir senaryo yazıldı
ve o senaryo oynanıyor denilmekte. Bana göre doğal bir süreç. Herkes
bunu anladığı kadar politika geliştirip yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu
Türkiye, Amerika, İsrail için de geçerlidir. Yaptığımız bir görüşmede
Amerikalılar arkasında siz mi varsınız? diye soruyor Türkler Amerikalılara siz mi varsınız? diyor. İsrailliler Amerikalılara soruyor. Amerikalılar da Mısır ve Suriye’nin arkasında siz mi varsınız? diyorlar. Kimse
bilmiyor. Bu doğal bir gelişme. Ama bunu anlamak anlamlandırmak
açıklamak ve ona göre yönlendirmek gerekmektedir. Örneğin Amerika
Mısır’ın İsrail açısından patlamasını istemezdi. Zaten patlayan Mısır’ı
yönetemedikleri için geçtiğimiz yaz darbeye giden süreçte sessiz kalarak
darbeyi örtülü bir şekilde desteklemişlerdir. Çünkü daha öngörülebilir bir
Mısır vardır. Geçiş dönemi denildiği zaman; öngörülme oranları düşük
dönemler olduğu için risk fazladır.
Bölgede çok boyutlu bir değişim, dönüşüm süreci vardır. Ve bunun yakın
kısa vadede patlaması var. Ama gelişmelere bakıldığı zaman bunun iki
tane farklı fazlın evresinin olduğunu görüyoruz. İlk dönem özellikle Arap
baharı tabirinin yerleşmesinin sebebi de budur. Gelişmelere daha pozitif
yaklaşan okumanın hâkimiyetini görmekteyiz. Yani; 2010 yılının sonu
2011 başı 2012 yılına kadar genelde bu bölgesel dönüşüme içerden ve
dışarıdan yüklenen anlam pozitiftir. Zaten bahar tabirinin kullanılması
da uluslararası literatürde; daha iyiye doğru, bahara doğru gidişi ile
ilişkilendirilerek ifade edilen bir tabirdir. Genel de bu sosyal bilimler,
Ortadoğu çalışmaları ve literatür açısından bakıldığı zaman; sosyolojide,
siyaset biliminde, uluslararası ilişkilerde Ortadoğu da Arap istisnai denilen bir kavram vardır. Bu kavram; bu coğrafyaya demokrasi uğramaz.
Demokrasi, Ortadoğu ve İslam toplumları için bir numara boldur. Bir
şekilde Ortadoğu ve Arap toplumları kendi genetik ve kültürel kodları
açısından otoriter bir liderle yönetilmeyi hak ediyor veya bunu istedikleri
için bunlar demokrasi gibi bir talep ile öne çıkmadılar ve çıkmazlar gibi
17
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hakim okuma vardı. Ona da Arap istisnailiği ya da Ortadoğu istisnailiği
denilmektedir. İşte bu 2011 başından itibaren yaşanan gelişme literatürde ilk olarak bu hakim okumayı kırdı. Yani; halklarının bu kadar geniş
kitlelerle sokağa dökülmesi, geniş kitlelerle ortaya çıkması Arap istisnailiği veya Ortadoğu istisnailiği tezini kıran önemli bir gelişmedir. Zaten
bu Arap baharı tabirini kullanan da ondan esinlendi. Amerika kökenli
Martin kullandı. O pozitif okumayı yansıtması bakımından önemliydi.
Biz biliyoruz ki özellikle 2012 yılından sonra işlerin bir anlamda sarpa
sardığını engellerin zorlukların öne çıktığını görmekteyiz. O açıdan da
bazen popüler tartışmalarda Arap baharı güze, kış a dönüştü şeklinde
tartışmanın arka planında yatan bu. İşte bu yeni dönemde ikinci faz a
baktığımız zaman gördüğümüz şey; bir anda Suriye de bir şekilde devrimin yaşanmamış olması. O dalganın bir şekilde durdurulmuş olması.
Devamında Libya’da değişim dönüşüm yaşandı ama ülke istikrara kavuşmadı. Sürekli darbe yapmaya çalışan biri var. Yemen’de sürekli bir
çatışma var. Bir tek Tunus’u başarılı örnek olarak gösteriyorlar. Kendi
başlarına anayasalarını yaptılar. Halen demokratik sistem işliyor. Ama
Mısır’da da geçtiğimiz yaz yaşanan darbe sonucu demokrasiden geri
savaş var. İşte bu gelişmelerin hepsine bakıldığı zaman Ortadoğu’da
demokrasi karşıtı blok bir şekilde frenledi. Bu anlamda bazıları literatürde karşı devrimci, dalga geliyor şeklinde bir açıklama getiriyor. Bütün
bunlara bakarak yeniden Ortadoğu’da demokrasi yerleşmeyebilir tezine
geri dönenler de var. Asıl ikinci fazı 2012-2013 sonrası Ortadoğu’daki
dönüşümün giderek bir güvenlik sorunsalı haline geldiğini görüyoruz. Ve
gerçekten de Arap baharının yeni döneminde giderek bölgesel güvenlik
ortamının bu gelişmeden, dönüşümden etkilendiğini görmekteyiz. Güvenlik dediğimiz zaman uluslararası ilişkiler de en temel kavramlardan
bir tanesidir. Devletlerin amaçlarından birisi de ulusal güvenliği dolayısıyla da vatandaşın güvenliğini sağlamaktır. Zaten devlet dediğimiz
aygıtın ortaya çıkma nedenlerine baktığımız zaman; bazı teoriler bireyler
doğal halinde yaşarken güvenliklerini sağlamak için devlet denen bir
aygıtı oluşturup ona yetki vermişlerdir demektedir. Bunu söylememin
nedeni; güvenlik hayati ve temel bir ihtiyaçtır. Gerçek anlamda devlete
benzer bir yapı uluslararası bir sistemde yok. Biz uluslararası sistemde
güvenlik sorununu bazen uluslararası örgütler kurarak bazen ikili an18
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laşmalar yaparak çözüyoruz. Uluslararası ilişkilerde farklı teoriler bize
devletlerin farklı araçlar kullandığını söylemektedir. Realistler; kendi
bireyinin kuvvetine güvenmiyor. Kendi başının çaresine bakmasını söylüyor. Liberaller; tek başına hareket etmek zorunda değilsin, diğerleri ile
iş birliği yapabilirsin demektedir.
Dünya geneline baktığımız zaman bizim bölgesel düzen diye adlandırdığımız bir kavram vardır. İyi kötü bir düzen vardır. Bu devletin içindeki
kadar kurallara dayalı bir düzen olmasa da insanların yaşadığı yerde bir
düzen vardır. Evde, mahallede, aile fertleri arasındaki ilişkilerde bir düzen
vardır. Bizim uluslararası ilişkilerde kullandığımız bölgesel düzen diye
bir kavram vardır. Uluslararası düzenin daha küçük bir versiyonudur. Biz
Ortadoğu dediğimiz coğrafyayı, verimli bir bölge olarak kabul edersek
o Ortadoğu bölgesinin de oturmuş bir düzeni vardı. En son Arap baharı
bölgesel dönüşümü giderek var olan mevcut düzeni zorladığını ve bu
mevcut düzeni yıkmaya doğru ilerlediğini görmekteyiz. Arap baharı
bölgesel dönüşüm süreci giderek Ortadoğu’da yerleşik olan düzeni sarsma gibi bir noktaya geldi argümanlarını sıkça duymaktayız. Ortadoğu
da bölgesel düzen diye kastettiğimiz şey; düzenin riskle karşı karşıya
kalması ve yıkılma riskinin ortaya çıkması. Bu; en başta Türkiye gibi
ülkeler için güvenlik riski anlamına gelmektedir. O sistem ve düzende
yer alanlar için giderek güvenlik risklerinin ve sorunlarının artarak devam ettiği anlamına geliyor. Ortadoğu’nun bölgesel düzeni nedir yani
Ortadoğu’da oyunun kurallar nedir? Kim güçlü kim zayıf kim fazla pay
alıyor kiminle dost olabilirsin kiminle dost olmasın? Soruları önemlidir.
Ortadoğu düzeninde bölgesel düzen dediğimiz zaman 2009/2010 yılında
olsaydık oyunun kuralları neydi? Ortadoğu’da kurallar öncelikle sınırlardır. Kimin sınırı nerde başlar, kimin sınırı nerde biter? Oyunun kurallarında en önemli şey sınırlardır. Bugün bizim karşımızda olan haritaya
baktığımız zaman gördüğümüz yapay sınırlar ortaya çıkmıştır. İşte biz bu
düzene; Sykes-Picot düzeni diyoruz. Yani; mahallenin sınırlarını çizen
dış aktörler o günün koşullarında kendi emperyal, sömürgeci hedeflerini,
kaynak paylaşımını, doğal kaynakları dikkate alarak bu sınırları çiziyorlar. Sonrasında bir dönem bu sömürgecilik devam etmektedir. Ama 2.
Dünya savaşından sonra sömürgeciliğin tasfiyesi vardır. Ortadoğu’da da
bu ülkeler bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ama sosyal realite açısından
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bakıldığı zaman bu ülkeler sorundan kurtulamıyor ve günümüze kadar
devam etmekte. Ama cetvelle çizilmiş sınırlar bugüne kadar geçerliliğini
sürdürüyor. Bu düzenin oyun kurucuları denildiği zaman dış aktörler
karşımıza çıkmaktadır. Dış aktörler; sistemi kurmuş ve uzun süre sürdürmüşlerdir. Bunlar İngiltere ve Fransa’dır. Ama 2. Dünya savaşından
sonra uluslararası ilişkilerdeki yeni realite olan Amerika gerçekliği vardır.
Amerika’ya karşı Sovyetler Birliği vardır. Amerika- Sovyetler Birliği
işbirliği işin içine girince İngiltere ve Fransa ikinci planda kalmış oluyorlar. İngiltere kendi sömürge sorumluluklarını Amerika’ya devrediyor
ve soğuk savaş dönemince baktığımız zaman Sovyetler Birliği kısmen
çalışsa da asıl belirleyici olan güç Amerika’dır. Soğuk savaş dönemi
sonrası bu büyük ölçüde devam etmektir. Orda özellikle 1979 yılında
yaşanan İran’daki devrim sonrası 1980’li yıllara girdiğimi zaman artık
Amerika Ortadoğu’ya kaçınılmaz olarak girmeye başlamıştır. Ortadoğu’ya girmeden önce bölgeyi uzaktan kontrol ediyor. Ama İran-İslam
Devrimi daha sonra Körfez Savaşı sonrasında Amerika Ortadoğu’ya
giriyor. Devamında yaşanan İsrail meselesi. 1970’lerin sonlarındaki
Camp David anlaşması akla geliyor. Bu da önemli bir belgedir. Hatta
Ortadoğu da Sykes-Picot ve beraberinde Camp David düzeninin varlığını
iddia etsek yanlış olmaz.
2009 -2010 yılına kadar baktığımız zaman Ortadoğu da böyle bir sistem vardır. Yani; bölgede yaşanan çatışmalar sonucu Amerika olayları
bastırmaktadır. Bölgede dışarıdan polislik görevini üstleniyor. Bunu
yaparken İsrail’i özellikle koruyup kolluyor. Bölgedeki petrol ve doğal
gazın dünyaya pazarlanması için Amerika müdahil oluyor. Amerika’nın
iktidar olan rejimleri destekleyen bir sistemi var. 2010/2011 yılı sonrası
gelişmelere baktığımız zaman giderek bu düzenin temel unsurlarının
sorgulandığını ve bu düzenin çatırdadığını görüyoruz. İşte bu açıdan da
Ortadoğu’da özellikle Arap baharının yaşattığı süreç rejimlerin değişmesidir. Amerika daha önce Mısır’daki yönetimle çalışıyordu. Yerine
Müslüman Kardeşler geldi. Amerika ve İsrail için kolay bir iş değildir.
Düzenin parametreleri yeniden tanımlanıyor. Şimdi ona karşı bir karşı
hamle yapıldı. Ne olacağı halen belli değil. Mısır, Libya halen kaynıyor.
Suriye ve Irak’da kaynıyor. Bugünkü geldiğimiz noktada baktığımız
zaman bölge kaynıyor.
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Bölgesele değişim dönüşümün temel parametreleri nelerdir? Birinci
meydan okuma bölgedeki Sykes-Picot düzeni diye adlandırdığımız o
düzenin unsuru olan sınırların sorgulandığını görmekteyiz. Bölgede
sınırlar giderek sorgulanmaktadır. Hatta bazılarına göre modası geçtiği
için yeni sınırlar gündeme gelebilir yâ da mevcut devletlerin parçalanma
riski giderek daha fazla öne çıkıyor. Uluslararası alanda farklı normlar
karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası hukukun temel ilkelerinden birisi
devletlerin toprak bütünlüğü ilkesidir. Bu ilkenin karşısında ki ilke ise;
self-determinasyon ilkesidir. Yani halkların kendi geleceklerini tayin
etme hakkı. Giderek bunun sınırların değişmezliği ilkesi önüne geçeceği
algısı bir okuma yerleşmeye başlıyor. Bu bölgede herkesi etkileyen bir
durumdur. Herkes bu durumdan farklı düzeylerde etkilenebilmektedir.
Her örnekte sınırların değişmesi anlamına gelmeyebilir ama halkların
kendi kaderini tayin etme hakkı bazen mevcut sınırlar içerisindeki idari
yapıların yeniden tanımlanması şeklinde de olabilmektedir. Yani; federal
bir forma geçebilir ya da bölgelere daha fazla yetki verilmesi şeklinde
olabilir. Kendi kaderini tayin etme hakkı demek; illaki kendi devleti
olacak anlamına gelmemektedir. Bölgesel özerklik de bunun yollarından
bir tanesi olabilir. Bakıldığı zaman Suriye’nin parçalanması konusu.
Son birkaç ay içerisinde Irak örneği de var. Kuzey Afrika ya baktığımız
zaman Libya’nın parçalanması senaryolarını görmekteyiz. Bu gayet reel
bir durumu ifade ediyor. Çünkü farklı bölgeler kendi başlarına hareket
etme talebi ile öne çıkıyorlar. Ya da ülkelerin içerisindeki alternatif senaryolar bu senaryolara Türkiye de dâhildir. Bunlar ne olabilir? Farklı
unsurlar farklı düzeyde özerklik talebi ile karşımıza çıkıyor. Yeni realite
budur. Irak da federal bir yapı vardır. Şiiler Sünniler Kürtler bir arada
olsunlar diye bir federal yapı kurdurlar. Bu yapılar gevşek yapılardı.
Ama bu gevşek yapı bile şu anki geldiğimiz noktada Irak’ı bir arada
tutamayacak diye bir yorum söz konusudur. Acaba bir konfederal bir
Irak yaparak biraz daha mı genişletsek ya da tamamen mi koparsak hep
açık uçlu sorular olarak karşımıza çıkmaktadırlar. İlk ana trend budur.
Sınırlar sorgulanmaktadır. İkincisi; ulusal otoriteler giderek zayıflayıp,
aşınıyor. Egemenlik dediğimiz kavram bu süreçte anlamını yitirmektedir.
Bir devlet egemendir denince; o devletin sınırları içerisinde nihai otorite
olmasıdır. Yani; kuvvet kullanma tekeli ve sınırları içerisinde son sözü
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söyleyebilme yetkisine ve kuvvetine, iktidarına sahip olmasını anlıyoruz. Genelde egemen dediğimiz mekanizma ülkenin başkentinde oturur
ülkenin geri kalanını yönetir. Ortadoğu’da gördüğümüz ise; başkentte
oturan ülkenin tamamını kontrol edemiyor. Şam’ daki yönetim Suriye’nin tamamını yönetemiyor. Keza Libya, Mısır, Sina Yarımadasında
görüyoruz ki; başkentin otoritesinin ve fiili anlamda kontrolünün aşındığını görmekteyiz. Bu önemli bir süreçtir. Bu durumlara paralel üçüncü
olarak gördüğümüz şey; ulus altı ya da devlet altı aktörlerin ve kimliklerin öne çıkmasıdır. Genelde Ulus-devlet dediğimiz zaman; o devletin
vatandaşlarının tamamını kapsayan bir kimlik olduğunu varsayıyoruz.
Örneğin; bir Iraklı kimliği, bir İranlı kimliği, Suriyeli, Libyalı kimliği.
Ama bu süreç de görüyoruz ki artık bir Irak’lı bir Suriye’li kimliğinden
ziyade Kürt, Şii, Sünni ya da bir aşirete aitseniz o kimlikler öne çıkıyor.
Ve artık sizin devletiniz koruyup temsil etmiyor artık devlet altı gruplar
koruyor yâ da temsil ediyor. Bu Ortadoğu’da girdiğimiz yeni dönemin
en fazla öne çıkan unsurlarından bir tanesidir. Uluslararası ilişkilerde
küreselleşmeden bahsediyoruz. Küreselleşmeden kastımız; devletlerin
otoritesinin giderek aşınması sonucu yeni aktörlerin ortaya çıkmasıdır.
Küreselleşmenin Ortadoğu’da dibine vurmuş olduğunu görüyoruz. Devletler giderek; anlamını kaybetmektedir. Suriye devleti dediğimi zaman
sınırlarını kontrol edebiliyor mu? Sınır kapılarının her biri kontrolsuz
durumda. Libya’ya gittiğiniz zaman aynı şeylerle karşılaşıyorsunuz.
Libya’nın güneyine indiğiniz zaman farklı komşulara ve sınırlarına baktığınız zaman sıkıntıyı görmektesiniz. Orda Libya devletinin kontrolü yok.
Oradaki yerel devletin hareketlerini kontrol eden bir devlet yoktur. Yâ da
Libya içerisinde farklı bölgeler aynı şekildedir. Bugün Irak’ta gelinen
nokta budur. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Ortadoğu’da
ciddi bir güvenlik açığı vardır. Güvenlik riski ve tehdidi bulunmaktadır.
Ve genelde uluslararası ilişkilerde güvenlik sorunu olduğu zaman sorunu
çözecek bir mekanizma üretiriz. Yani; bir devlette güvenlik tehdidi varsa
realistlere göre; maliyeti neyse öder ve çözer. Asker gönderilir, ölürsün,
öldürülürsün, para harcarsın, silah kullanırsın çözersin. Ama liberaller;
işbirliği yapılıp, çatışma çözümü teknikleri uygulayabilir diyor. Çatışma
çözümleri; uluslararası örgütler de olabilir. Ortadoğu’da yeni girdiğimiz
evrede sorunu daha da derinleştiren olgulardan birisi Ortadoğu da bu
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türden meydana gelen krizleri çözecek ve bunları yönetecek bunlarla
ilgili politika üretecek yerel mekanizmaların olmamasıdır.
Şimdiye kadar Türkiye’de mezhepler bu kadar önemli değildi yavaş
yavaş insanlara bunu empoze ederek Türkiye’de de bir rejim değişikliği mi var? Hepimiz Ortadoğu’da aynı kazanda kaynıyoruz. Bunu hiç
kimsenin tek başına kontrol edip yönlendirmesi kolay değildir. Herkes
elinden geldiğince bunun etkilerini kontrol etmeye çalışıyor. Kontrol
eden tek parça yola devam ederken edemeyen farklı formüller ile yola
devam etmektedir.
Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin geldiği anlam; riskler yüksek. Bunları
çözmek için devletler ne yapar? Kendileri gider herkesin kafasını vurur
yâ da birlikte hareket eder. Ortadoğu’da tek başta bu sorunu çözecek
bir ülke yoktur. Birlikte çözmek için Ortadoğu’daki aktörleri bir araya
getiren bir mekanizma da yok. Ortadoğu’da bu tür sorunlar ortaya çıktığı zaman geleneksel olarak ABD vardır. Eski düzende mesela Saddam
etrafta yayılmaya çalışırken Amerika engelledi. Şu anki konjüktürde
Ortadoğu’daki güvenlik riskleri kaosunu yönetmek için ABD’nin pek
istekli olmadığını görüyoruz. ABD dış politikası açısından bakıldığı zaman yaşanan bir tartışma var. Transatlantik diye bir kavram var. Büyük
gemiler yavaş yavaş manevra yapıyorlar. Amerika ve Asya’ya kayıyor.
Stratejisini Çin ve Asya’ya doğru kaydırıyor. Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya
eskisi kadar önem vermek istemediğini açıklıyor. Buradaki üslerini kaynaklarını Asya’ya ve Çin’e doğru kaydırmak istiyor. Buna paralel olarak takip ettiği ikinci strateji ise; bölgesel güç olarak adlandırılan; o
bölgedeki ya da o bölgelerdeki yerel aktörlerle işbirliği yapmak. Yani
biz arka planda duralım o bölgelerdeki yerel aktörler bölgesel güçlerle işbirliği yapsın. Bu duruma teknik tabirle; off-shore deniyor. Ya da
arkada durarak sorunları yönetmek deniyor. Bunun için; yerel aktörleri destekleyerek sorunları kendilerinin çözmesini istiyorlar. Amerika
kısaca bu çizgide. Ortadoğu’daki karmaşayı gidermek için elini taşın
altına sokmak istemiyor. Aynı şekilde durumun benzerini Gürcistan’da
gördük. Şimdi ise; Ukrayna’da görüyoruz. Genelde söylenen tabir eski
dünya Amerika’yı bırakmıyor. Çin yükselen güç olduğu için Amerika
oraya yöneliyor. Suriye’ ye girmek istemiyordu ama şimdi başına bir
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de Irak çıktı. Bizi ilgilendiren kısma gelince de; bölgede ciddi anlamda
bir sıkıntı mevcut durumda. Bölgesel dönüşümün yarattığı bir güvenlik
boşluğu bulunmaktadır. Bunu yönetecek bölgede bir aktör yok. Bölgede
bölgesel aktörler arasında ciddi anlamda bir çıkar çatışması var. Özellikle
Suudi Arabistan ve İran’ın birbirlerine karşı yaptıkları önemli. Bu süreçte
görüyoruz ki devlet altı kimlikler giderek öne çıkıyor. Devlet altı kimlikler; etnik kimlik olabilir, Kürt ya da Arap olabilir, Türkmen olabilir ya
da Şii Sünni ya da Ortadoğu’daki azınlıklar olabilir. Bunlar daha fazla
öne çıkmaktadır. Bu durum bize Ortadoğu’daki düzenin ve sınırların
yapaylığını hatırlatıyor. Irak devleti kurulurken birden farklı grup yâ da
o günün şartlarıyla getirilerek tek bir devletin altına konmuştur. Ama bu
devletin tek bir sosyal realitesi var mıdır diye sorulmamıştır. Aynı şekilde
Suriye ve Libya’yı da görmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada o bölgesel
düzenin aşındığını söyleyerek kastettiğimiz şey budur. Bölgesel dönüşümün kurulmuşluğundaki yapaylık o haritacılık, mühendisçilik sosyal
realite ile örtüşmemektedir. Farklı talepler vardır. Bu talepleri yöneten
mevcut sınırlar ile yola devam edilmektedir. Her ülke için geçerlidir. Bu
dönüşümün yarattığı ciddi riskler de vardır.
Son mesele yine bu demokrasi meselesidir. En başta çıkış noktasına gelerek bölgedeki Arap başlangıcının başı demiştik. Bölgesel dönüşümün
ilk başlangıcı daha pozitif bir dönemdi. İkinci fazla beraber bu güvenlik risklerinin olduğu negatif bir döneme girmiştir. Ama her halükarda
süreci başlatan siyasi, ekonomik, sosyal sebepler halen ortadadır. Yani
Arap baharının başında Tunuslular ve Mısırlılar neden sokağa gittiyse
ve hatta Suriyeliler neden sokağa gittiyse halen bu sorunlar mevcuttur.
Hatta bir adım geri gittik. Suriye’deki yaşananlara bakıldığı zaman;
Libya’da geldiğimiz noktaya baktığımız zaman her ne kadar güvenlik
boşluğu olarak baksak da ekonomik, siyasi, sosyal ihtiyaçlar bölgede
halen mevcuttur. Bölgede bu dönüşümün yaşanması için gerekli konular
nelerdir? Bu başlı başına bir konudur. Ama bizi karamsarlığa iten önemli
sebepler vardır. Bunlar hep iç içe geçmiş durumlardır. Yani ekonomik
sorunları çözmek için öncelikle siyasi sorunlar çözülmelidir. Yani ekonomik istikrar olmadan siyasi çözüm; siyasi istikrar olmadan ekonomik
çözüm zor görünmektedir. Mısır örneğinden gidersek; Mısırda bugünkü
koşullarda hangi iktidar, hangi parti, hangi form demokrasi ya da dikta24
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törlük kim başa gelirse gelsin Mısır’ın ekonomik sorunlarını kısa vadede
çözmesi imkansızdır.
Ekonomik sorunlar devam ettikçe; ülkede ucuz ekmeğin peşinde koşan
vatandaşı varken; ekmek fiyatını bir kuruş arttırdığın zaman vatandaş
sokağa dökülüyorsa yani oradaki yönetimin sorunları devam edecektir.
İktisadi sorun oradadır ve siyasi krizden dolayı giderek derinleşmiştir.
Turizm azaldı, yatırımcılar kaçtı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bir
çıkış yoktur. Siyasi anlamda bir çıkış için ekonomik çıkış gerekli; ekonomik çıkış için, yatırım için, turist gelmesi için, kredi alması için siyasi
istikrar gereklidir. Bir darbe oldu. Belki iki sene sonra bir halk ayaklanması daha olacaktır. Bu ortamda siz uluslararası toplumdan sermayenizi
Mısır’a yatırmazsınız. Siyasi istikrarsızlık ekonomik alanda kalkınmayı
da, krediyi de geriye itiyor. Maalesef bu durumlar benim kanaatimce bölgede karamsarlığı arttırmaktadır. Ekonomik sosyal siyasi sorunlar içiçe
geçmiş durumdadır. Düzlüğe gelebileceğimiz bir alan yok. Güvenlik ve
istikrarsızlık ve risk sorunu da eklenince bölgede maalesef istikrarsızlık
ve karamsarlık yüksek. Bunun çıkışının nasıl olacağını söylemek zordur.
Tunus tek başına Arap baharının yükünü taşımaktadır. İstisnai bir örnektir. Diğer örneklerdeki benzer bölünmüşlükleri yok etnik unsurlar vs
yok. Vatandaş profili diğerlerine kıyasla daha bütündür. Tunus’un başarılı
olması beraberinde diğer örneklerin de başarılı olmasını getirmeyebilir.
Türkiye’nin bu süreçteki politikası ise; bu dönüşüm sürecini sahiplenip
destekleyici bir politika izledi. Şöyle ki; Arap baharı patlamadan öncede
2003 yılı ve daha öncesinde de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun
yazdıklarına bakacak olursanız da ya da o zaman ki Dışişleri bakanı
Abdullah Gül’ün yaptığı konuşmalara bakılacak olunursa; genel anlamda
ve İslam dünyasında bu yakın coğrafyada bir değişim dönüşüm ihtiyacı
olduğunu ve bu değişim dönüşüm ihtiyacının ötelenmemesi gerektiğini
ve ötelenirse çok daha riskli çok daha sıkıntılı olacağını söylediğini
biliyoruz. Yani Türkiye’nin kendi içerisinde değişim dönüşüm vizyonu
vardır. İslam dünyasında da böyle bir revizyona ihtiyacı olduğundan
bahsetmekteydi. Bunun tedrici bir şekilde olmasını istemekteydi. Aniden devrim yoluyla değil sürece yayılarak daha kontrollü bir şekilde
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reformlarla olması gerektiğini savunuyordu. Bu süreçte dış müdahale olmamasını yani ülkelerin kendi dinamiklikleriyle hareket etmesini
savunuyordu. Bir diğer düşüncesi; bunun sivil, etnik, mezhep soruna
dönüşmemesini savunuyordu. Bu süreçler başlayınca Tunus da hızlı gelişti. Bu noktada Türkiye’nin öne çıktığını söyleyemeyiz. Ama özellikle
Mısır’da öne çıkmıştır. Mübarek karşıtı gösteriler Tahrir meydanında
devam ederken Başbakan Erdoğan o zaman yaptığı konuşmasında Mübarek’e “görevi terk et” demişti. Bu durum İslam dünyasın’da da ciddi
anlamda ses getirmiştir. Mübarek’in gitmesi de bu anlamda Türkiye
açısından Arap baharının yarattığı pozitif güven inşası gibi bir fonksiyon
gördü. O açıdan Suriye’deki, Libya’daki gelişmelere bakıldığı zaman
Türkiye başta bir tereddüt yaşadı, doğrudan öne çıkmadı ama daha sonra
muhalefetin desteğine yönelmiştir. Bu iki örnekte gördüğümüz; daha
önceden Libya’da, Suriye’de Türkiye’nin belli öncelikleri ve kurduğu
ilişkiler vardı. Bu ilişkileri ilk önce koparmak istemese de daha sonra
kopararak muhalefet safında ve ona desteği ile hareket etti. Türkiye’nin
buradaki politikası genelde; Arap dünyasında Ortadoğu dünyasında,
İslam dünyasında siyasi bir dönüşüm ihtiyacı var. Ekonomik ve sosyal
dönüşüm de aynı şekilde. Bu yaşananlar bizim uzun yıllardır ötelediğimiz dönüşüm için, geri klamışlık sorununun çözümü için acaba bir
fırsat olur mu? Onun için bir fırsat görüp bunu destekleme yoluna gitti.
Bunu sadece Mısır’da Mübarek’e git diyerek değil, TİKA(Türk İş Birliği
Kalkınma Ajansı) aracılığıyla da yardım etmektedir. Türkiye dünyaya
kalkınma yardımı yapmaktadır. TİKA yılda iki üç milyar dolar yardım
yapmaktadır. Su kuyusu açılıyor, hastane v.b yapılıyor. Sadece bunlarla
yetinmeyip ayrıca; orada ki bürokratları ülkemize çağırıp eğitim veriyoruz. Türkiye bu sürecin sancılarını azaltacak şekilde bu dönüşüme pozitif
katkıda bulunmak için o ülkelere dönük böyle programlar geliştirdi. Ama
sorun Türkiye’nin çapını aşan bir sorundur. Türkiye pozitif evrilebilmesi
için elinden geleni yapıyor. Ama yapması tek başına zordur. Bu ikinci
dönemde ,güvenlik sorunları ön plana çıktığı dönemde, bilindiği üzere
Irak ve Suriye’deki dönüşüme yardım etmek değil doğrudan Türkiye nin
kendi güvenliğine olacak riskleri bertaraf etme gibi bir sorumluluk da
Türkiye’nin önüne çıktı. Son dönem Irak’ta yaşananlar bu durumu net bir
şekilde gözler önüne sermiştir. Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik belirli
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bir vizyonu vardır. 80’li yıllardan başlayıp başlayıp 2000’li yıllarda daha
da hızlanan süreçte ekonomik olarak, siyasi olarak ilişkileri de artırmaya
çalışmaktadır. Bölgede kriz yaşandıkça Türkiye’nin Ortadoğu’ya doğru
açılması stratejisi de bundan etkilenmektedir. Türkiye halen kendi açısından bu dönüşümü pozitif olarak desteklemektedir. Elindeki imkânlar ile
mesela Mısır’a beş altı milyon usd yardım yapılmıştır. Türkiye açısından
önde olan mesele Irak ve Suriye meselesidir. Bu da güvenlik riskini öne
koyduğu içindir.
Türkiye muhalefete askeri ve siyasi alanda da yardım ediyor. Son yıllarda
da Türkmenlere yardım etmektedir. Medyada ki olay budur. Suriye’de
sahada onlarca farklı grup var. Dışarıdan bir yardım yapıldığı zaman
genelde gündeme gelen IŞİD ve diğer cephelere yardım yapmış gibi
yanlış lanse etmek gibi bir durum söz konusu. Suriye’deki diğer meselede; yabancı savaşçılar meselesidir. Örneğin; Fransa’dan çıkıyorsunuz
Türkiye’ye tatil için gelip oradan Suriye’ye geçiyorsunuz. Orada savaşıyorsunuz. Geri gidiyorsunuz oraya tehdit oluyorsunuz ya da kalıp
savaşmaya devam ediyorsunuz. Asıl kafa karışıklığı yabancı savaşçılar
konusunda. Bu mesele uluslararası alanda da çok sık gündeme gelen
bir meseledir. Bu yabancı savaşçılar meselesi kompleks bir meseledir.
Sorun bu kişi Suriye’den Türkiye’ye geçerken başlamıyor. Fransa’dan
yola çıkıyor ve Suriye’ye gitmeyi kafasına koyuyor. Fransa’da sınırdan
sorunsuz geçip; Türkiye’ye sorunsuz giriyor ve Suriye sınırından geçip
aşağıya iniyor. Bu bir zincirdir. Bunun ile mücadele etmenin yolu zincirin her halkasında iş birliği olmasıdır. Bununla ilgili olarak Avrupalılar
da uyanamadı, İngiltere’den gidenler var. İlk etap da batılı istihbarat
örgütleri kişinin radikal olduğunu biliyor. Suriye’ye o amaçla gittiğini
biliyor. Türkiye’ye girerken Türk istihbaratına bunu söylemiyor. Oraya
giriyor; geri geliyor ondan sonra Türkiye üzerinden geçtiği için sanki
Türkiye’nin üretmiş olduğu sorun gibi gözüküyor. Asıl en büyük sıkıntı
2012’de sonra ilk başta çok fazlaydı Avrupa’dan gelenler. Bu konuda
Avrupalı ve Türk istihbarat Avrupa Birliği içerisinde işbirliğine başladılar. Adam ülkeden çıktı. Onu sınırda durdur diyor. Ya da Fransızlar
artık ceza getirdi. Mesela; Fransa’dan çıktın Suriye’ye gittin oradan geri
geldin bir ceza var. Bir de sahada olanlar var. Sahada çok farklı gruplar var. Ve bu grupların arasında geçirgenlikler var. Mesela Fransa’dan
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Suriye’ye savaşmaya gidiyorsun. Önce A grubuna gidiyorsun sonra Z
grubuna gidiyorsun. Bunlar neden oluyor? Bazen senin komutanın para
aldı saf değiştirdi. Bazen sen gittin buradaki adamları yeterince Müslüman görmedin diğer gruba geçtin. Sen gittin adamlar kafa kesiyor dedin
diğer gruba gittin. Çeşitli bir çok örnek vardır. Sahada çok geçirgenlik
var Kim hangi grupta bilinmiyor. Asıl sorunlardan birisi sahada çalışan
grupların parası, silahı bitiyor. Önceden başka grup da çalışırken şimdi
başka grup da çalışıyor. O açıdan Türkiye den geçiş yapmış biri IŞİD e
katılmış olabilir mi? Muhtemel. Türkiye den geçmiş olan bir silah IŞİD’e
gitmiş olabilir. Örneğin; Amerikan ordusunun kullandığı bir bıçakla adam
kestiler. Sahadaki durum maalesef geçirgen. Oradan yola çıkarak olaya
bakacak olursak; geçen Taraf Gazetesi’nin yaptığı bir habere göre; 3000
kişi Türkiye den IŞİD’egitti diye. Bu şekilde Türkiye’den giden her şeyi
IŞİD e gidiyor gibi gösterildiği zaman ciddi anlamda kafa karıştırmaktadır. Dikkatli olunması gereken bir konudur. Sürekli işlenmesinin nedeni
ise; Suriye’deki Kürtler Esad’ın yaptığı şekilde uluslararası alanda IŞİD
fundamentel Kürtleri bastırıyor şeklindeki argümanın enstrümantal değerini keşfettikleri için Türkiye’ye olan siyasi sorunlarında da sürekli
kullanıyorlar. Yani IŞİD in Türkiye tarafından desteklendiği tezini onlarda uluslararası alandan da desteklemektedirler. Bu anlamda da dikkatli
olunmasında fayda vardır.
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erhaba arkadaşlar. Yazın bu sıcağında sizleri burada bir derse
katılırken görmek çok güzel. Bir hoca olarak yaz aylarında derse
girmeye istekli böyle seçkin öğrencilerle bir arada olmak açıkçası bir
ayrıcalık.
Bugün derse bir soru ile başlayalım!
-Soru şu, basın, yayın ya da başka kanallar aracılığıyla duyduğunuz en
yakın silahlı çatışma hangisi?
+…
-Evet, Irak’ta olan çatışma hangisini en son duydun?
-IŞİD’in saldırıları evet.
-Ukrayna’da askeri uçağın düşürülmesi evet, başka?
-IŞİD ne yaptı peki? Türk başkonsolosluğunu bastı.
-Rehine olayı dışında başka ne yaptı Musul’da?
-Musul’u da ele geçirdi.
-IŞİD’in açılımı neydi? Şöyle tartışmalar da var onunla ilgili, Reuters’ta
ortaya çıkan en son tartışma örgütün adının IŞİD değil de ILID olduğu
yönünde. Değişen “Ş” ve “L” harfleriyle kastedilen Levant bölgesi,
hani daha büyük bir bölge vs. Bizim anlayışımızda bunun karşılığı Os29
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manlı’nın Şam eyaleti; ve biz aynı bölgeden bahsederken farklı yer ismi
kullansak dahi aynı bölgeyi kastediyoruz.
Irak ve Suriye’de IŞİD kaynaklı süregitmekte olan çatışmalarda önemli
bir husus ortaya çıktı: “Bir örgüt bir devletin şehrini ele geçirdi!” Bunu
nasıl analiz edebiliriz acaba?
+...
-Bayağı planlamışlar evet.
+Almanların yıldırım taktiği gibi direkt olarak girdiler. Koridor halinde
ortalığı bayağı bir ele geçirdiler.
+Planlı organizasyonun dışında o devletin orada anarşik bir kaosta olduğunu gösteriyor.
-Çok güzel. Bu durum çok önemli bir eşik aslında. Şöyle ki; bir örgütle bir
devlet karşı karşıya geldi ve bu karşı karşıya gelmede örgüt galip geldi,
bir toprağı fethetti. Şimdi acaba bir örgütün bir devlete karşı gelmesi ve
o toprakları fethetmesi nasıl olabilir? Ya o devlet çok güçsüz olabilir, ya
o örgüt çok güçlü olabilir değil mi? Ya da Khalesi (Game of Thrones)
gibi o örgütün iki tane dragonu (ejder) olması lazım. Değil mi? Popüler
kültürden bu örneğin çerçevesinde duruma şöyle bir açıklama getirelim.
Gerçekte Musul’da meydana gelen olan aslında çok iyi bir örnektir. Konuya oradan devam edelim, daha güzel olur. Daha sonra geriye flashbackler (dönüşler) yaparız diye düşünüyorum. Şöyle ki, basının aktardığı
bilgilere göre iki tarafa baktığımızda bir tarafta kabaca 800 ya da 1000
kişi vardı. Öbür tarafta 30.000 kişiden oluşan, 2 tane Irak tümeni vardı
ve bu iki tümende her türlü teçhizat bulunuyordu. Fakat örgüte, -belki de
yakın gelecekte terörist demeyeceğiz(!), bir devletin kurtuluş savaşçıları
diyeceğiz(!)- her neyse, örgütün temsilcilerinde hafif silahlar var. Hafif
silahlar dediğimiz taşırken ağır gelebilir ama bunlar Kalaşinkof ya da ağır
makineli tüfekler ya da taşınabilir roketatarlar. Bunlar hafif silah olarak
geçiyor. Yani sonuçta hava gücü, helikopter vesaire yok. İkisinin karşı
karşıya gelmesinde beklenen sonuç devletin galip gelmesidir.
Bu tabii ki bir Çanakkale muharebesi değil. Çanakkale’de olan neydi,
Yahya Çavuş gibi kahramanlar, topçular ve karşılarında dünyanın en
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iyi ikinci modern donanması diyebileceğimiz donanma vardı. 1800’lü
yılların sonunda silahlanma yarışında kullanılmış İngiliz donanmasının
önemli filoları bir araya gelmiş ve dünyadaki en iyi ikinci donanma
olarak Türk Boğazlarından geçmek istiyordu. Bu durum buna benzetilemez; çünkü burada başka bir durum var. O da şu: şimdiki örneğimiz
Musul’un bir örgüt tarafından bir devletin elinden fethedilmesi! Bu çok
önemli bir şeydir.
Çatışma analizi bakımından dünyada son iki ayda çok önemli iki vaka
yaşandı. Bunlardan bir tanesi Ukrayna’da oldu. Birisi de Irak’ta oldu.
Ukrayna’da olanı bir kenara bırakıp Musul’da olana bakıyoruz şimdi.
Ukrayna’da olan şuydu: Toprak kazanımı. Ukrayna’da bir devlet başka
bir devletten toprak kazandı! Musul’da olan ise bir örgütün başka bir
devlete karşı galip gelmesi ve toprak fethetmesidir! Bunun olmaması
gerekiyordu. Bunun olması aslında eşyanın tabiatına aykırı gibi gözüküyor. Neden? IŞİD hakkında çok fazla bilgi sahibi olmak zorunda değiliz
şu anki analizimizi yapmak üzere. Çünkü yapacağımız analiz devlet dışı
bir organizasyon ile devletin karşı karşıya gelmesi hususu. İkisinin karşı
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karşıya gelmesinde devlet dışı organizasyonun nasıl başarıya ulaştığı
sorunsalıdır. Şimdi devlette ne var? Irak devletinde ne var ya da ne
olması bekleniyor?
+Zayıf bir merkezi otorite var.
+Halk kendi içerisinde bölünmüş.
+Enerji var.
-Güzel, enerji kaynakları var.
+Aşiretler var Amerikan işgalinden kalan ve devletle savaşan.
+Devlete yönelik güvensizlik söz konusu.
+Yanı başında devam eden Suriye krizi var.
-Güzel. Komşusunda bir çatışma var değil mi? Ve güvensizlik var. Şöyle,
Irak’ta bir ordu var mı?
+Kendini oturtamamış bir ordusu var.
-Şimdi biz iki ay öncesine gidelim. İki ay öncesine baktığımızda Irak’ta
bir ordu var mıydı? Vardı değil mi? Hepsi Rayban gözlük takıyordu, hepsi
Hummer jiplere biniyor, bayrakları falan var, Irak askerleri Amerikan
askerlerine öykünerek silahlarını aşağıya doğru tutuyorlardı. Başka bir
ifadeyle bayağı bir caydırıcılardı! Dizlik falan takıyorlardı. Irak ordusunun verdiği görüntü iyi bir ordu resmediyordu, değil mi?
Peki Irak’ta bir hükümet var mıydı? 30 Mayıs 2014’te seçimler yapılmıştı.
Peki, Irak’ta kaç siyasi parti seçime girse çok olur?
+Kürtlerin 3 tane falan vardı, Türkmenlerin...
-Soruyu anlamadınız, Irak’ta Mayıs 2014 seçimlerine kaç tane parti
bulunsaydı bu rakam sizi şaşırtırdı?
+Yüz küsür herhalde.
-Kesinlikle! Şöyle açıklayayım: Irak siyasette, henüz konsolide olmamış
vaziyette. Toplum ve dolayısıyla siyasi oluşumlar bir araya gelmedikleri
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için çok büyük bir bölünmüşlük yaşıyor. Aslında analizimizde, bu noktada karşımıza çok önemli bir üçleme çıkıyor. Irak’ta yaşanan çatışmalar
söz konusu olunca hükümetine, ordusuna ve halkına bakmamız gerekiyor.
Tabii herhangi bir politik unsurda da bu üçleme kullanılabilir. Halk her
zaman Ulus-devlet olmak zorunda değil. Sonuçta o savaşta o unsuru destekleyen insan faktörü olur. Bu özellik; bir Ulus-devlet özelliği olabilir,
vatandaşlık bağı altında olabilir, etnik kimlik bağlamında olabilir vesaire.
Ancak bir halk kitlesinden bahsediyoruz. İkincisi hükümet. Hükümet
derken anladığımız anlamda illaki demokrasi olması ve bir bakanlar
kurulunun her hafta toplantı yapması şeklinde olmasına da gerek yok.
Yönetecek olan bir politik unsurun bulunması gerekliliği ve bir de ordu.
Ordu ise çeşitli şekillerde olabilir. Bazen Kurtuluş Savaşı yıllarındaki
gibi TBMM ordusu gibi olabilir. Sovyetler birliği dönemindeki kızıl
ordu gibi olabilir. Ya da hatta 1994 yılında Angola’nın kullandığı gibi
özel ordu dahi olabilir
Analizimizin bu noktasında bir parantez daha açalım. Özel ordu ile kastedilen nedir? Bir devletin ihaleye çıkarak bir kiralık orduyu yüklenici
şeklinde (outsource) kiralamasını kastediyorum. Angola örneğinden yola
çıktığımızda, bir devlet diyor ki benim Musul diye bir şehrim var ve bu
şehrin savunulması hizmetini satın almak istiyorum. Yemek almak gibi,
ihaleye çıkarsın. En iyi teklifi veren ihaleyi kazanır. Bu örneği olabilecek en akıl dışı yöntemlerinde dahi mümkün olduğunu göstermek için
verdim. Burada parantezi kapatıyorum.
Nihayetinde ne şekilde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey
halkın olması, hükümetin olması ve ordunun olması çok önemlidir. Bunlara sahipse o aktör ve bunlar arasında bir denge varsa; o zaman savaşta
/ çatışmada başarıdan söz edilebilir. Başarının yanında başarısızlığın
nereden geleceğini bu üç unsur arasındaki dengeden bulabiliriz.
Peki IŞİD’de hükümet var mı? Yok. Ordu var mı? İnsanlar bir araya
gelmiş, hafif silahları var ama planları falan yok. Silahlı grup diyebiliriz.
Halk var mı? Yok. Peki nasıl başarılı olabilir?
+Oradaki Sunni gruplardan destek aldığına yönelik bilgiler var.
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-Doğru. Şimdi, biraz daha ileri götürelim analizimizi. Halk; bu analizde halkı, hükümeti ve orduyu kullanıyoruz çünkü halkı kullanırken
düşündüğümüz şey şu kin, ihtiras ve savaşın verdiği nefret vesaire gibi
duygular. İnsanların, halkın ona sahip olması ya da olmaması. Halkı,
savaş yaparken bu duygulara sahip olup olmadığını incelemek için kullanıyoruz. Ordu için ise olasılık hesaplarını hatta ve hatta şans faktörünü
ortaya koyan unsuru değerlendiriyoruz. Analizimizde hükümet ise rasyonel karar alma faktörünü bize getiren unsurdur. Benim size sunduğum
üç unsur, üç değişik faktörü sembolize ediyor. Sonuncusu ise rasyonel
karar alma güdüsü. Şimdi IŞİD’e gelince halk, hükümet, ordu ile ilgili
bir şey bulamıyoruz. Fakat faktör analizi yaparsak karşımıza ne çıkıyor?
Irak halkında, Sünnilerde bir itilmişlik, dışlanmışlık mevcut, bu katkı
sağlıyor. Bir de IŞİD özelinde başka bir şey var, bütün dünya genelinden
toplanıyor. Kendine göre meşruiyeti olan mantık mekanizması var. Bir
sürü insan geldiğine göre hırs, istek, arzu var. Küçümsemek çok rasyonel olmaz. Çünkü herkes akıllı, herkes kendine göre rasyonel bir karar
veriyor. Bu aşamada bu duyguların meşruiyetini tartışmıyoruz; şununla
ilgileniyoruz: Onların bir araya geldiklerinde arzu ettikleri, hırslandıkları ve çabaladıkları bir şey var mı? Var. Irak ordusunda ya da halkında
var mı? Yok. Böyle bir şey olmadığı açık. Musul’da bulunanlar onlara
kurtarıcı gözüyle bakıyor çünkü merkezi yönetim Şii. Sekteryan bir
bakış açısı var.
Gelelim ikinci unsura: Ordu. Ordu, olasılık hesapları ve şans faktörünü
barındırıyor. Bu konuda klasik bir hikâye vardır. Napolyon iki general
seçecekmiş, iki aynı özelliklere sahip aday varmış. O da şansı olanı
seçmiş. Şansta bir faktördür. Merkezi Irak ordusunda olmadı ama değil
mi bu, Maliki’ye olan tepkiyle direkt orayı bıraktılar. Hükümet, orada
var mıydı? Rasyonel karar alma süreci, çok önemli. IŞİD rasyonel karar
alıyor mu? Şimdi IŞİD’in Musul’u hedef almasında rasyonel bir süreç var
değil mi? Geriye gelelim Suriye’de yaşanan çatışmalara. Orada Kamışlı’nın sınırına kadar geldi peki Türkiye’ye saldırdı mı? Hayır. Süleyman
Şah Türbesine saldırdı mı? Hayır. Irak’a girdiğinde Musul’da bulunan
merkezi Kürt yönetimi ile çatıştı mı? Hayır. Çünkü orada güçlü bir devlet
ve ordu var. Kendine cephe açacak diğer unsurlara doğru gitmiyor. Örgütün bu davranışı kendine göre bir rasyonalitesi olduğunu gösteriyor. Bu
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süreci doğru bir şekilde uygulamamış olsaydı şu ana kadar yok olurdu.
Aslında bütün Irak ve Afganistan harekâtı ile 11 Eylül olayları öncesinde
Birleşmiş Milletler adına Lahtar Brahimi bir rapor hazırlamıştı. O raporda
çok önemli bir şey ortaya çıkmıştı. Brahimi’nin raporuna göre yabancı
kuvvetler, Barış Güçleri bir yere gittiğinde ne yapması lazım? Cevap:
“Gönülleri ve zihinleri kazanmak” (Winning hearts and minds). Sonrasında yaşanan Afganistan ve Irak harekâtlarında yürekleri ve zihinleri
kazanmak çok önemli oldu. IŞİD gittiği her yerde bunu yapmayı çalışıyor.
Bu da bir rasyonalite ama çatışma açısından rasyonalite arıyorsak; ikinci
cephe, üçüncü cephe açmaması bunun önemli bir göstergesidir.
+Katliamlar yaparak uluslararası örgütleri karşısına alması yeni bir
cephe açmak değil midir?
-Bilmiyoruz, şu anda bilgiler çok taze. Bu yüzden bu bir propaganda
olabilir, olmaya da bilir.
Örgütün kendisi de propaganda yapıyor olabilir. Saddam’ın akıllarda kalan bir görüntüsü vardı, hatırlarsanız. Askerler yürüyor, Saddam izlerken
tüfeğini alıp havaya ateş ederek onları selamlıyor. Hatırlıyor musunuz o
görüntüyü? Caydırıcılık, dosta güven düşmana korku salma.
Bilmiyoruz belki de şu an bize gelen görüntüler inanılmaz vahşet içeriyor.
Fakat bu bir psikolojik propaganda mı bilemiyoruz. 1700 Şii teslim alındı
deniyor. Eğer bunu gerçekten vahşet için yapıyorsa o zaman rasyonalitesini kaybetmeye başlamıştır ve yok olmaya doğru gidecektir. Hayatta
kalamayacaktır. Hayatta kalmak için o rasyonaliteye girmesi lazım.
Şimdi analizimiz için üçlememize geri dönelim: Halk, hükümet, ordu.
Şöyle diyelim hırs faktörü çok, rasyonalite az olabilir. Olasılık düşük
olabilir. Üçü arası vektörel farklılıklar olabilir. Bu vektörel farklılık
çatışmanın niteliğini değiştirir. Gerilla tarzı bir yapılanma ya da düzenli
orduların olduğu çatışmalara götürebilir sizi. Hepsinde eşit derece 0.3
kuvvete sahip olan f vaktörleri olup, onların eşit dağılımı vesaire gibi bir
durum söz konusu değil. Bu örnek olayda olduğu gibi hangi faktörleri ele
almanın doğru olacağından yola çıktık. Aslında size kullanmış olduğum
bu üç unsur savaşı tanımlamak için ortaya atılan önemli bir üçleme. Clausewitz’in on dokuzuncu yüzyılda sunduğu “Savaş Üzerine” başlıklı kitabı
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savaşın teorisini ortaya koyan önemli bir eserdir. Bu eser, Prusyalıların
ve Rusların dâhil olduğu Napolyon savaşları tecrübelerine dayanıyor.
Bu savaş periyodu içerisinde yer almış olan Clausewitz Prusyalı bir
general. Savaş sonrasında Prusya Askeri Akademisinin başına geçiyor.
1834 yılında öldükten sonra eşi tarafından bu notları toparlanarak kitap
halinde basılmıştır. Bu dönemde kitabı moda oluyor. 19.yy sonlarında
tekrar popüler haline geliyor. Öte yandan 1830’lu yıllar aynı zamanda
Osmanlı İmparatorluğunda Vaka-i Hayriye olayının olduğu yıllar. Bu
dönem Osmanlı’da ordunun yeniden yapılanması dönemidir. Burada
önemli bir husus ise 1.Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Ordusunun oluşturulmasında Prusyalıların çok büyük etkisinin olmasıdır. Bu dönemde
Prusyalılar arasında ve dolayısıyla Osmanlı’da Clausewitz son derece
popüler oluyor. Sonra kesiliyor, 1950’lere kadar kimse ilgilenmiyor.
Bunun nedeni ise 1. Dünya Savaşının yaşanmasıdır. 1. Dünya Savaşı biliyorsunuz topyekûn bir savaş, yani devletler bir araya gelip karşılarında
bulunan devletler grubuna karşı bütün güçlerini ortaya koyup, karşı tarafı
tamamıyla hedef alıyor. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık yirmi yıl
sonra 2. Dünya Savaşı meydana geliyor. Esasen ikisi birbirini takip eden
savaşlar. 2. Dünya Savaşında yaklaşık 60 milyon kişi hayatını kaybedince
topyekûn savaş tekrar sorgulanıyor. Sonrasında NATO, BM kuruluyor.
Bu dönemden sonra da Batılı devletler kendi aralarında savaşmamaya
başlıyor. Hatta Brezinski bunu batının kendi arasındaki iç savaşı olarak
tanımlıyor. 500 yıldır devam eden, Yüzyıl Savaşlarıyla başlayıp 1945
yılına kadar giden dönemi bir iç savaş olarak tanımlıyor. Clausewitz
ise bir anlamda dünya savaşlarının sorumlusu olarak görülüp, topyekûn
savaşı insanlığa getiren isim olarak anılıyor.
1960’larda King’s College London’da, War Studies Department kuruluyor. Oxford’tan Sir Michael Howard adlı İngiliz bir profesör, Peter
Paret, ve Lawrance Freedman’la bir araya geliyor. Lawrance Freedman
Birleşik Krallığın Irak işgaline karşı başlatılan soruşturma ile gündeme
gelen ve dönemim İngiltere Başbakanı Tony Blair’in sorgulandığı Iraq
Inquiry’i yöneten kişidir. Bu akademisyenler departmanı kurduktan sonra Clausewitz’in kitabını tercüme ediyorlar. 1970’li yıllarda ise Savaş
Üzerine’nin savaş kuramını en iyi açıklayan bir kitap olduğu görülüyor.
Akademisyenler ve askerler bu dönemden sonra analizlerinde bu kitap
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üzerinden gidiyorlar. Savaş Üzerine, esasen, dokuz farklı kitaptan oluşuyor. Bizi ilgilendiren kısmı 28 maddeden oluşmaktadır ve “savaş nedir?”
başlığıyla sunulan paragrafta anlatılan savaş kuramı.
Bu noktada bir açıklamada bulunmam gerekiyor. Türkçe’de sadece savaş
kelimesi ile betimlenen, ama İngilizce’de iki kavramla ifade edilen war
ve warfare açıklamam gerekiyor. War, politik olarak devletler arasında
gerçekleşen ve bugünkü dersimizde bizim ilgilendiğimiz kavram. Bunun
Türkçe karşılığı ise bildiğiniz üzere savaş kelimesidir. Warfare ise savaş
sırasında olanları kapsayan savaş halidir. Yüzü boyama, silah kullanma,
ray ban gözlük kullanma, dizlik takma, atlama, zıplama, taktik intikal,
geri hareketler, savunma ve taarruz gibi askerleri ilgilendiren olaylar
savaş halinin içine dâhildir. İlk kısımdaki devletlerin siyasetin bir aracı
olarak kullandığı kavram ise war’ı ilgilendiriyor. Diğerleri ise warfare’i
ilgilendiriyor. Dolayısıyla genel olarak Uluslararası İlişkilerin çalışma
alanı “war” kısmıdır. Askerlerden çok Uluslararası İlişkilercilerin alanıdır. Çünkü savaş, diplomasi gibi devlet dışı aktörlerin uyuşmazlığı çözme
aracıdır. Diplomasi biraz yumuşak bir yöntemdir, savaş ise çok daha sert
bir araçtır. Clausewitz’in Savaş Üzerine kitabının bahse konu ilk kısmı
“war,” geri kalan diğer sekiz alt kitabı ise “warfare” hakkındadır.
Yetmişli yıllarda bu kitapla ilgilenmek ve savaşın teorisini onunla açıklamak çok önemli hala geldi. Clausewitz’in kuramında en bilinen düşünce
“Savaş, politikanın başka araçlarla devamıdır.” Şeklinde ifade edilmiştir. İkincisi, savaşın; eldeki bütün güçlerle karşıdakinin bütün güçlerini
ortadan kaldırması; üçüncüsü ise halk, hükümet, ordu üçlemesidir. Kitabın Türkçede ki durumuna baktığımızda çevirisinin İngilizce dilinden
daha iyi olduğunu ve kitaba daha çok saygı gösterildiğini görüyoruz.
İlk tam Türkçe çevirisi 1905 yılında yapılıyor. Sonra 1975’te yapılıyor,
direkt Almancadan. İngiliz dilinin Alman diline nazaran etimolojik olarak karmaşıklığı ve sığlığı aslında birçok konunun tartışılmasına neden
oluyor. Askerlik ve savaş kuramında, diğer çevirilerin aksine Türkiye’de
durum daha iyi. Sebebi 19.yüzyıldaki Prusya etkisi. Köklerin oradan
alınmasından kaynaklanıyor. Akademik açıdan bakıldığında İngiliz dilini
kullananlar kitabı hala tartışmakta. Kitabı aşırı derecede sevenler ise
neredeyse bir kutsal kitap gibi okur ve tartışırlar.
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Savaş kuramının, Uluslararası İlişkiler teorisi içerisinde gelişimini anlatmaya çalışıyorum size. Clausewitz’in kuramı 1990’lı yıllara gelindiğinde çokça eleştirildi. 1989’da Berlin duvarı yıkıldı. 1991 yılında
Sovyetler Birliği dağıldı ve soğuk savaş bitti. Bununla birlikte soğuk
savaşın bitiş dönemi sırasında Saddam Hüseyin Kuveyt’i işgal etti. Bu
dönemdeki ikinci önemli olay ise eski Yugoslavya’nın dağılması. 199095 arası inanılmaz bir dönem oldu dünyada. Çünkü bir sistem değişikliği
yaşandı ve dolayısıyla uluslararası sistemde güç boşluğu oldu. Bundan
dolayı ‘kurt puslu havayı sever’ deyişinden yola çıkarak bu belirsizlik
ortamında herkes emellerini gerçekleştirmeye başladı. Afrika’da hayli
miktarda çatışma çıktı. Bu çatışmaların nedenleri yine Avrupalı devletler
oldu. Oradaki sömürgeleriyle ilişkilerini kopardılar. Onlar ise yüzme
bilmeyen çocuğun suyun ortasında kalması gibi çırpındılar. De-kolonizasyonun ardından, Afrika’da aynı olaylar 90’lı yıllarda tekrar yaşandı.
Afrika’da, Güneydoğu Asya’da hatta Yugoslavya gibi Avrupa’nın bazı
yerlerinde çatışmalar yaşandı. Ruanda’da Hutular ile Tutsiler arasında herkes birbirini öldürüyor, 800 bin insanın kafası kesiliyordu. ‘Bu
acaba politikanın başka araçlarla devamı mı?’ şeklinde Clausewitz’in
teorisiyle eleştirilmeye başlandı. İkinci husus eldeki bütün imkânlarla
karşıdakinin bütün imkânlarına karşı savaş açılması. Srebrenitsa’da olan
bu değildi. Orada BM güvenli bir bölge ilan etti. Barış gücü güvenliği
sağlamakla görevlendirildi, içerideki insanlardan ‘sizin güvenliğiniz
sağlandı’ denilerek silahları alındı, sonrasında Sırp çeteler geldiğinde
ise BM güçleri binanın içine girdi, Sırp çeteler ise Srebrenitsa’ya girip
kendisini savunma imkanı olmayan insanları katletti. Bir gece, iki gün
içinde 30 bin kişiyi öldürdüler. ‘Bunun eldeki mevcut imkânlarla karşıdakinin mevcut imkânlarına topyekûn saldırmakla ne ilgisi olabilir.’ dendi.
Üçüncü olarak ise Clausewitz’in halk, hükümet, ordudan müteşekkil
üçleme eleştirildi. Denildi ki, ne halk ne hükümet ne de ordu var. London
School of Economics’ten Mary Kaldor, New or Old Wars başlıklı bir
kitap yazdı. Bu kitap ile yeni savaş tartışmalarını ortaya çıkardı. Kaldor
ile aynı düşünceye sahip Martin van Kreveld ve Alexander Lindt eski
ve yeni savaşlar arasında ayırım yapan diğer akademisyenler oldular.
Bunlar yeni savaş tanımını ortaya koydular. Şunu açıklamaya çalıştılar:
Eski savaşlar demode oldu. Yeni bir dünyaya girdik ve yeni dünyanın
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kuralları yeni kuramlarla açıklanabilir. Eski kuramlar tarihte görülmemiş yeni dönemin çatışmalarını açıklamakta yetersiz. Bu görülmemişlik
içinde eski kuramlar ve özellikle Clausewitz’in görüşleri; yeni dönemi
açıklamaya yeterli değil dediler. Bu şekilde yeni kuramcılar ortaya çıktı.
Bu ne zamana kadar devam etti? Yaklaşık olarak ABD’nin Afganistan’a
müdahalesi ve etkilerinin ortaya çıktığı 2000’li yılların ortasına kadar
yeni savaş kuramcılarının teorileri kabul gördü ve yeni savaş kuramcıları ön plana çıktı. Daha sonra ise COIN’ciler popüler hale geldi. COIN
counterinsurgency ifadesinin kısaltılmış halidir. COIN ise insurgency’e
karşı gerçekleştirilir. Bu noktada belirtmeliyim ki insurgency’nin Türkçe
karşılığı farklı şekillerde kullanılmaktadır: direniş, ayaklanma veya isyan
gibi. Henüz Türkçe’de bu konuda yeterince akademik tartışma yapılmadığı ve kavramın Türkçe karşılığı tartışmalı hususlar barındırdığı için
bu derste tartışmaya girmeyerek kavramın İngilizce karşılığını bilinçli
bir şekilde kullanıyorum.
ABD ordusunda subay olarak çalışmış ve sonrasında Oxford Üniversitesi’nde doktora yapmış olan John Nagl, Fransız-Cezayir savaşı ile
ilgili yazmış olduğu bir kitabı bulunan David Galula ve İngilizlerin
Malaya’daki çatışmalarıyla ilgili yazdığı bir kitabı olan Frank Gitson;
bu tartışmaları başlatanlar oldu. Son iki yazarın iki kitabı da counterinsurgency ile ilgilidir. Nagl’ın doktora tezi ile bu konu üzerine son
dönemde çalışmaya başlayan kişi oldu. John Nagl ABD West Point
Harp Okulundan 1989 yılında mezun olmuş, görev yaptığı yerlerden
tanışıklığı olan, çok sevdiği Patreus adında (kamuoyunda da son yıllarda
yakınan tanınan) bir komutanı vardı. Patreus ilerleyen dönemde general
oldu, John Nagl’ı Oxford’a gönderdi, ve o da bu çalışmayı yaptı. Sonra
2000’li yıllarda ordudan emekli oldu. Bu dönemde de General Patreus
Afganistan’daki birliklerin komutanı oldu.
ABD ordusu şu anda savaşan bir ordu. ABD ordusu 1990 yılından beri
savaş yapıyor ve uluslararası sistem kuramcılarına göre hegemonya
savaşı veriyor. ABD ordusu bütün dünyaya yayılmış vaziyette. Mesela
Türk ordusu Türkiye coğrafyasına yayılmış, Türkiye’yi korumakla görevli. ABD ordusu bütün dünyada konuşludur. Asya, Avrupa, Afrika’da
komutanlıkları var. Örneğin Türkiye’nin 1. Ordu Komutanı İstanbul’da
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oturuyor ve bütün Marmara bölgesinden sorumlu gibi. Örneğin Tekirdağ’a gittiğinde önce Tekirdağ valisini ziyaret ediyor. ABD ordusunda
bir general ise örneğin Afganistan’a gittiğinde önce Afganistan Devlet
Başkanı ile görüşüyor. Bu gizli bir bilgi değil, bütün dünya tarafından
biliniyor. Savaşan orduların en büyük özellikleri şudur, karargâhta olanlar
değil, cephede olanlar önemlidir. Dünyada karargâhta oturan generaller
değil, cephede olanlar ismen tanınır. Atatürk’ü Atatürk yapan Anafartalar
savunmasıdır. Cephede olduğu için inanılmaz sükse yapmıştır. Tuğgeneral iken elde ettiği başarı onu yükseltmiştir. Savaşan ordularında
cephedeki adamı önemlidir. ABD’de de durum aynı. General Patreus Afganistan’daki birliklerin başına geçtiğinde önemli adamdı. Pentagon’da
oturan herkesten daha önemliydi. Bu yüzden onun dedikleri yapılıyordu.
Ve emekli olduktan sonra adamı John Nagl’a, bütün ABD ordusu için
geçerli olan, Counterinsurgency Manual başlıklı talimnameyi sipariş
etti. Bu çalışma talimname olarak basıldıktan sonra, Nagl aynı çalışmayı kitap olarak bastı,” Çorbayı Bıçakla İçmek” adı altında. (Eating
Soup With a Knife) yayımladı. Ve bu yayım, ABD’nin dünyada savaşan
en büyük ordu olması nedeniyle diğer orduları da etkiledi. Dolayısıyla
bu çalışma genel doktrini değiştirdiği için önemlidir. Daha sonra bütün
dünyada tartışılmaya başlandı. Türkçesini söylemememin sebebi; daha
önce ifade ettiğim gibi hala dilimizde şu counterinsurgency’nin ne olduğu
ile ilgili bir tartışma başlamadı bile. Çünkü bu karmaşık bir durum. Olay
PKK ile ilişkilendirilir diye endişe ediliyor, ama kanımca buna gerek
yok. Mana olarak direniş, kalkınma ve ayaklanma kelimeleri karşılıyor.
Bakış açısına göre değişecek şekilde adlandırılıyor.
+Insurgency isyan diye de geçiyor ama...
-Çok doğru söyledin, direniş, kalkınma, ayaklanma ve isyan.
+IŞİD’in Irak’ta yaptığı BBC’de insurgent diye geçiyor.
- Çok güzel. Ama biz Türkçe literatürde henüz insurgency’e ve insurgent’a kalkışma mı, ayaklanma mı, direniş mi diyeceğimize karar veremedik. Konumuz şu, şu söylendi: “Savaş lisans öğrencisinin çalışma
konusu ise, insurgency bir doktora öğrencisinin çalışma konusudur.”
dediler. Bu inanılmaz bir akademik tartışma yarattı. Tartışmanın seyrini
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özetliyorum: 1995-2005 arası new war tartışması oldu ve bu tartışmalar kavga dövüş benzeri oldu. Akademik olgunluk yoktu. Clausewitz’i
savunan bir akademisyen bana Martin van Kleved’i anlatırken ahlaksız
ve şeref yoksunu biri olduğundan bahsetti. Ben o an bu tartışmanın
neredeyse Fenerbahçe – Galatasaray tartışması gibi bir şeklde büründüğünü anladım. Ben de şöyle düşündüm: Sir ünvanlı saygın bir profesör
akademik tartışma yaşadığı bir başka akademisyeni bu şekilde anlatıyor
ise ben de Galatasaraylı olarak Fenerbahçe’ye söylediğim şeyler çokta
haksız değil, çok yüzeysel değilmiş dedim. Bu tartışmada her şey mubahmış dedim. Gerçekten tartışma aynen bu şekilde oluyor. Sonra insurgency ve yeni savaşçılara karşı counterinsurgency’i savunanlar oldu.
Bu tartışmada John Nagl bir cephede bulundu. Patreus’un sonradan da
Amerikan kamuoyunda bir skandalı ortaya çıktı. Gazeteci bir kadınla
yasak ilişkisi ortaya çıktı. Patreus, John Nagl ve ilişkisi olan kadın West
Point Harp Okulunda Uluslararası İlişkiler bölümünden mezunlar. Patreus ilk Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulduktan sonra 60’larda mezun
oluyor. İlk dönem mezunlarının en başarılarından birisidir. Bu bölümün
mezunları arasında bir network var. Bütün Uluslararası İlişkiler mezunları
(West Point Harp Okulu) kendi aralarında birbirlerini tutuyorlar nesiller
boyunca. John Nagl’ın elinden tutmasının nedeni bu. İlişkisinin ortaya
çıkmasının nedeni de CIA başkanı olması. Her neyse, bizim konumuz
şu, savaş tartışmalarının geldiği nokta. John Nagl’a karşı bir grup ortaya
çıkıyor. Bu tartışmalarda yanlış yapıldığını söylüyorlar. ‘Counterinsurgency dediğiniz şeyle, siz yeni savaş diyenlerle birlikte yanlış yoldasınız’
diyorlar. Çünkü savaş dediğiniz şey maalesef Habil ve Kabil’den itibaren
var. Binlerce yıllık insanlık tarihi boyunca yaşandı. İlk defa görüyoruz
dediğimiz şeyin tarihte çokça defa yaşandığını söylediler. Nagl’lara;
“Savaş çalışmak lisans işi, counterinsurgency çalışmak doktora işidir
diyerek bizi aşağılıyorsunuz ancak bu işin gerçeği öyle değil.” dediler.
Gerçekten kuramsal açıdan counterinsurgency’nin popülerliği 20052010 arası dönemde çok kısa sürdü. 2012 itibariyle savaş kuramcıları
arası tartışmalarda yine Clauzewitz ibresi yukarı doğru çıktı. Fleming,
New or Old Wars adlı makalesinde bu derste anlatılan tartışmayı detaylı
olarak veriyor. İleride çeşitli akademik çalışmalarınızda kullanmak isterseniz, üniversitenizin veri tabanlarından bu çalışmaya ulaşabilirsiniz.
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Nagl’ı eleştiren Amerikalı bir akademisyen ile tanışmıştım ve kendisi de
Nagl’a karşı ağır ithamlarda bulunuyordu. Orada bir kez daha fark ettim
ki akademik bir araştırma yapıyorsanız bunu içselleştirmeniz gerekir!
Yeni gelinen durum ise şöyle: çok uzun yıllar Clausewitz’in eseri okunurken sadece onun halk, hükümet, ordu üçlemesi üzerinde durulurdu.
Üçlemenin yanında dikkatlerden kaçan bir nokta daha var. Clausewitz kitabında şöyle bir benzetme yapıyor, savaş bir bukalemun gibidir, savaşın,
bukalemunda olduğu gibi, doğası değişmez fakat nitelikleri değişebilir.
Maalesef savaşın doğası değişmiyor, savaşın doğasında kan var, düello
var yani iki taraf var, şiddet var, olasılık hesapları var. Ancak savaşın
niteliği değişir. Bu ise Nagl’cılar ya da new war’cılar tarafından savaşın
‘doğası değişti’ olarak ele alındı. Hayır değişen sadece karakteri, sadece
niteliği dediler.
Üçlemeyi tartışmaya geri dönelim. Hükümet diyorum ama bu hükümet
sadece bizim anladığımız anlamda bir hükümet ile sınırlı değil. Hükümet
olabilir, Ayetullah olabilir, kral olabilir vesaire.
+Son dönemdeki savaşların 30 yıl savaşlarına benzediğini düşünüyor
musunuz?
-Bunu son kısma saklayalım, dersi bitirdikten sonra güzel tartışma konusu
çıkar buradan. Soruları saklayın.
-Halk, hükümet, ordunun üzerine olasılık hesapları. Vahşet, rasyonel
karar alma gücü vesaire ve gerçekten bu doneler ile baktığınızda böyle
savaşları daha iyi analiz edebiliyoruz. Ve şunu da görüyoruz; güncel
olaylara baktığımızda IŞİD Türkiye’ye cephe açar mı açmaz mı? Açarsa
kendini bitirir. Çünkü o rasyonelliğin dışına çıkar veya vahşeti dengenin
çok daha dışında kullanırsa, rasyonalite olasılıkların üzerinde durmazsa
zararlı olur. Ayakların her biri 0.3, 0.3, 0.3 olmasa da 0.2, 0.5 falan olmalı. 0.1 olasılık 0.9 vahşet, şiddet olmaz; bunlar arası denge olmalı. Bu
dengeyi bozarsa yok olur, bu dengeyi kurarsa bir devlet olabilir. Analiz
bizi buna doğru çıkarıyor. Savaş teorisinin Uluslararası İlişkilerde geldiği
konum bu şekilde. Yine Clausewitz’teyiz ama onun birinci kitabının ilk
28 maddesinin daha derin okumalarına dayanıyor ve bize analiz yapmak
için önemli bir araç veriyor, Uluslararası İlişkilerci olarak alet edevat
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çantamızda önemli bir alet edevat oluşturmuş durumda. Olayları oradan
daha iyi analiz edebilirsiniz. Size aslında kısaca savaş kuramının Uluslararası İlişkilerdeki ilerleyişini anlatmış oldum.
-Şimdi! Az önceki soruda Otuz Yıl Savaşlarına mı benziyor dediniz?
Neden yola çıkarak böyle bir şey söylediniz?
+Herkesin herkesle savaştığı, tarafların belirli olmadığı, çıkar temelli savaşlar olduğu için. Otuz Yıl Savaşlarında da hanedanların paralı askerlik
sistemiyle yapmaya çalıştıkları gibi.
-Aslında Otuz Yıl Savaşlarına benzetmek, kendi içinde bir umutta taşıyor. Çünkü bu savaşın sonunda ‘savaşa son verecek savaş mı olacak’
düşüncesi var. Çünkü Otuz Yıl savaşlarının böyle bir karakteri var değil
mi? Otuz Yıl savaşları sürüyor. 4 yıl ‘nasıl bir araya gelebiliriz’ diye konuşuyorlar. Acaba konuşmak için Protestanlar mı önce talepte bulunacak
yoksa Katolikler mi? En son Osnabrück ve Münster diye iki tane ayrı
yerde iki ayrı bina yapılıyor ve iki ayrı binada her temsilcinin girebileceği
farklı kapılar inşa ediliyor. Herkes aynı anda içeriye giriyor ve bir Protestanlar adına bir Katolikler adına aynı anda konuşma yapılıyor. Otuz Yıl
Savaşlarının en büyük özelliği dini başlayıp seküler devam etmesi. Bu
savaşta yine Sünni-Şii ekseninde devam ediyor. Din merkezli. Katolikler
ile Protestanlar arasında olduğu gibi. Aynı dinin iki temsilcisi arasında
meydana geliyor. Burada da öyle. Müslümanların iki temsilcisi arasında
meydana geliyor. Belirsizlik çok fazla. Kimlerin kimlerle müttefik olduğu
ya da olmadığı belli değil. Bunu anlamaya çalıştıkça herkes batabiliyor.
Veya şu an Türkiye ile ilgili çok büyük suçlamalar var. Aslında batılı
devletler önce bütün muhalifleri desteklediler, sonra o muhaliflerin içerisinde aşırılar olduğunu düşündüler ve daha ılımlı muhalif arayışına
girdiler. İşler bu safhaya geldiğinde yanlışı seçmek olası, belki de doğru
yoktu. Aslında tam olarak böyle bir süreç var. Meşruiyet kazandırmak
için söylemiyorum ama kimin doğru kimin yanlış olduğunu kimse bilmiyordu. Bundan iki sene önce İstanbul’da toplanıldığında herkes herkesi
destekledi. Şu an Türkiye IŞİD’i destekliyor diye bir suçlama var ya,
ya da Batılı kamuoyunu takip ederseniz batılı diplomatlar ‘Esad’a karşı
olan herkesi destekleyelim’ dediler. Sürekli bir değişim var aslında. Otuz
Yıl Savaşlarında Kardinal Richelieu’yu, Gustavus Adolfus’ları çıkaran
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süreçler olduğu gibi bu değişimde de aynı süreçler var. Ama şöyle bir
şey var acaba bu Otuz Yıl Savaşları mı, yoksa Yüzyıl Savaşları mı? Biliyorsunuz Katolikler ile Protestanlar arasında 1500’lerde önce Yüzyıl
Savaşları yaşandı, sonra 1500’lerin sonunda Utrecht Barışı yapıldı, sonra
1600’lerin başında o barış tesis edilemediği için 1618 yılında tekrar sürekli savaş halinde bulunma şeklinde 30 Yıl Savaşları oldu. Bir açıdan
bakarsak bence kaotik olarak Yüzyıl Savaşlarını yaşıyoruz, belki de.
İnşallah öyle değildir, inşallah Otuz Yıl Savaşları gibidir.
+İnsanların savaş algısı Ulus-devletçilik ile beraber daha bireysele mi
dönüyor? Okumuş olduğum bir bilgiye göre önceden devletler milletlerle sınırlı değildi, devletler savaşta vardı ve milletler bu savaşı kendi
savaşları olarak algılamazlardı, ulus anlayışı ile beraber savaş algısı
daha çok bireysele döndü. Diğer bir sorum ise, savaşın etik değeri modern çağlara gelindikçe daha mı fazla düştü? Önceden sadece öldürülüp
geçiliyordu ancak şimdilerde, Bosna Hersek’te özellikle, tecavüz savaş
stratejisi haline getirildi. İşkencenin daha fazla arttığını düşünüyorum.
Diğer bir soru, topyekun savaş algısından vaz mı geçildi? Şimdilerde
sadece küçük yerlerde küçük vahşetler mi oluyor? Örneğin binlerce insan
gazlarla öldürülüyor.
-Bence güzel sorular. Bir ile üçü birleştirelim, önce ikiyi cevaplayalım.
Ben ilk defa İngiltere’ye gittiğimde bunlarda ne kadar bedensel engelli,
yaşlı insan var demiştim. Sonra fark ettim ki onlar hayata entegre olmuşlar. Engelli, yaşlı dediğimiz insanların sokağa çıkabileceği bir ortam
sağlamışlar. Bizde engelliler, yaşlılar evde kalıyor. Acaba savaşlarda
vahşet ve tecavüz şimdilerde mi ortaya çıktı? Hayır, maalesef ki değil.
Sadece şimdilerde farkındalık artmış durumda. Maalesef bu yeni bir şey
değil. Tartışılmaya başlanmasıyla birlikte, ilk önce masumiyet kaybeder
deniyor ya, iyi bir şey değil. Savaş bir kusur. Sosyal hayatımızda ortaya çıkan, olmaması gereken, kanserli hücre gibi bir şey. Kötü bir şey.
Bununla ilgili bir araştırma yapılıyor, ister varoluşa inanın ister evrime
fark etmez bu işlerle ilgilenen kişiler diyor ki insanlarda türünü devam
ettirme iç güdüsü var ve bu iç güdü çok önemli. Doğada kendi türünün
hayatta kalabilmesine hizmet ediyor. Hiçbir canlı da kendi türünü öldürmüyor. Olanlar var, onlarda kendi türünü kötü devam ettirecek olanların
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hayatına son veriyor. Doğum yaptıktan sonra, çiftleştikten sonra kendi
türünü yemesi gibi. Orada bir frenleme mekanizması görüyor. Toplu olarak bir karınca sürüsünün ya da arıların diğer sürü ile savaşması diye bir
durum duydunuz mu? Konrad Laurenz’in ‘Saldırganlık Üzerine’ adında,
saldırganlık üzerine bir çalışması var. İnsanlar kendi türünü ayrıştırıyor,
mesela benim gözümde Fenerbahçeliyi iyi insan olmaktan çıkarabiliyor.
Ya da zenciyi bir beyazın gözünde insan olmaktan çıkarıp başka bir türe
sokabiliyor. Ya da bir Türk bir Yunanlıyı başka bir türe sokuyor. Ya da
Sünni-Şii. Çeşitli kimlikler üzerinden örnekler verilebilir. Mesela Sünni aspirini, Şii aspirini diye bir şey yok. Beyazlar ve Siyahlar için aynı
şekilde. Ama bu durum ‘Bizi farklı bir tür gibi davranıp farklı türe karşı
savaş haline sokuyor.’ diye eleştiriler var. Bir ve üçüncü soruya gelecek
olursak, aslında üçüncü soru birinci soru ile bağlantılı. Savaş tarihine
baktığımızda, dönemsel olarak değişiklikler görüyoruz ve bunların çeşitli
yansımaları oluyor. Burada bir döngü var; limitli savaş- limitsiz savaş,
sınırlı savaş-topyekûn savaş. Böyle giden bir döngü var. Şimdi içinde
bulunduğumuz dönemde biz sınırlı savaş döngüsüne girmiş durumdayız.
Bu durumun soruyu cevaplayacağını düşünüyorum. Birinci soru içinse
şöyle diyebilirim: savaş tarihini dönemler halinde inceliyoruz, bunu
incelerken mesela Westphalia 1688 yılında olsa biz Viyana’yı almıştık.
Şundan dolayı; 2. Viyana’da yardıma Lehliler geldi. Polonya’dan yardıma geldiler. Çünkü bir devlet anlayışı vardı. Kral olacak, hanedan olacak
ve o krala bağlı ordular olacak. Profesyonel ordu. Ondan önce Osmanlı’da vardı bu. Osmanlının o zamana kadar karşı tarafa kurduğu üstünlük
buydu. Orduların böyle gelişim dönemleri var. 1648-1789 arası dönemde
hanedanların olması, profesyonel ordular olmasıdır. 1789 sonrasına işe
şunu koyuyoruz: Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Biliminin temel klişesi,
1789’dan sonra Ulus-devletler ortaya çıktı. Tam olarak aslında bir köşe
taşı varsa odur. Bu dönemlerden sonra Napolyon savaşları oluyor. Napolyon savaşları esasen ilk dünya savaşıdır. 1. Dünya Savaşı aslında ilk
dünya savaşı değildir. İlk dünya savaşı Napolyon savaşlarıdır ve bütün
dünyayı etkilemiştir. Ve topyekûnlaşmıştır. Clausewitz zaten burada
gördüklerini yazmıştır. Artık o döneme kadar savaş limitli savaşken
o dönemden sonra sınırsız savaşa dönmüştür ve bir devlet bir orduya
bağlı hale gelmiştir yani; hanedanlar kendilerini ayakta tutan bir unsur
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olarak orduları bulmuştur. Irak’ta ‘ABD Maliki’ye ordu yaptı ve eğitti,
milyonlarca dolar harcadı.’ dedik. Aslında bu tesadüfî değildir. Amerika, Afganistan’da da ordu eğitmiştir çünkü devletin ayakta kalabilmesi
için bir orduya ihtiyacı olduğu düşüncesi ta o zamandan itibaren ortaya
çıkmıştır ve o zamandan itibaren savaşlar topyekûnlaşmıştır.
+Hocam benim anlamadığım bir şey var, 60’lar ve 70’lerde Clausewitz’in
kitabı yeniden ele alındı dediniz, 90’larda eleştirilmeye başlanıyor,
70’lerde savaş adına önemli bir gelişme var: ABD’nin Vietnam yenilgisi, bu konuyu akademisyenler nasıl ele alıyor?
- Şöyle, ABD’nin Vietnam yenilgisiyle ilgili çokça tartışmalar oluyor.
Aslında 2000’lerde John Nagl’ın, counterinsurgency ortaya çıktığında
iyi olarak verdiği örnekler: Kitson, İngilizlerin Malaya deneyimi, Galula ve Fransızların Cezayir deneyimi. Kötü örnek olarak ise ABD ve
Vietnam’ı veriyor. Kitapta eleştiriliyor, savaş kuramına bu da bir katkı
yapıyor, güzel bir soru teşekkür ediyorum.
+11 Eylül sonrası iç savaş diye bir kavram ortaya atıldı, biz bu kavramı
Ortadoğu ya da Irak ile nasıl bağdaştırabiliriz? Bir tarafta çok güçlü
bir örgüt var, diğer tarafta aşiretler var.
-Şöyle, sosyal bilimler ile ilgili bir söz söyleriz; sosyal bilimleri ile ilgili
söylenmemiş laf yok. Yazılmamış hiçbir şey de kalmamış vaziyette.
Roman yazarken de derler ya her şey aslında Shakespeare’den araklanır,
her şeyi Shakespeare yazmış, geri kalan hepsi ondan çalınmıştır. Asimetrik savaşta aslında böyle bir şey. Yani asimetrik savaş kavramı bir ara
moda oldu. Unutmayın ki savaş tarihinde de yaşanmamış hiçbir şey yok.
Yani savaşın kendisinde de asimetri var, bir taraf güçlü bir taraf güçsüz.
Orada bir asimetri olacak ki, bir taraf diğer tarafa karşı üstün gelsin.
Fatih Sultan Mehmet o topu kullandığında asimetri yarattı ya da ABD
o nükleer bombayı attığı zaman müthiş bir asimetri yarattı, o asimetri
savaşın doğasında da var. Asimetri yaratılmayan 1. Dünya Savaşında
durum berabere sonuçlandı. Farklı açılardan da asimetri var yok değil,
ama dönemsel olarak moda bakış açıları oluyor. Bu moda bakış açıları
yerine uzun dönemli analiz çok daha doğru olacaktır. Şu an neo-Clausewitz bir dönemdeyiz savaş kuramı açısından.
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+Hocam siz bizim üniversitede ders vermiştiniz, Clausewitz’e göre halk,
ordu, hükümet ya; ben orduyla hükümeti birleştiriyorum çünkü ordu
hükümetsiz hiçbir şey yapamaz. Ama görüyoruz ki bazen halksızda devletler birbirleri ile savaşıyor mesela ABD’nin Irak’ı veya Afganistan’ı
işgali. Halk istemiyordu, 9/11 sonrası birazcık üstüne gidildi. Ancak
mesela Türkiye’de Suriye halkı ile savaşmak istemiyordu fakat; uçağın
düşürülmesi, Türkiye’nin uyarı yapması, halkı ikna etmeye çalışması
gibi ile bu algı değiştirilmeye çalışılıyor sanki. Halksızda devletlerin
birbirleri ile savaşabileceğini düşünüyor musunuz?
-Çok güzel bir soru. Önce başlangıç noktasında şöyle bir şey yapalım.
Hükümet ile orduyu bir düşünme meselesini ele alalım. Mesela MGK
Türkiye’de son 10 yılda çokça tartışılan bir konuydu. Aslında MGK’nın
ilk örnekleri 1.Dünya Savaşındaki savaş kabineleridir. Onlarda aynı şekildedir. Benim şöyle bir eleştirim var, MGK’da askerler var, hükümet
var; bence mecliste olmalı. Mesela halkın temsilcileri olarak muhalefet
vesaire de olmalı,. Örneğin 1.Dünya Savaşında Çanakkale’ye gidecek
olan donanma ile ilgili, Donanma Bakanı Churcill, Savaş Kabinesi’ne
bir şeyler sundu diye anlatılır. Oradaki kabinede de savaşı yöneten kabinede; hükümetin temsilcileri, halkın temsilcileri ve ordunun temsilcileri bulunmaktaydı. O yüzden hükümet ile ordu bir dememek gerekir.
Çünkü o üç faktörü ortaya koyan önemli bir husus bu. Doğru yönetim
için gerekli. Sorunun diğer boyutuna gelince mesela 2003 yılında 1 Mart
teskeresi oldu. 1 Mart tezkeresinde TBMM 1 oy farkıyla Irak savaşına
dâhil olmamıza ve topraklarımızın ABD tarafından kullanılması sürecine
onay vermedi. Şunu babalarımızdan dedelerimizden duyarız şimdi bir
savaş olsa hemen üniformayı giyer giderim derler değil mi? Ama Irak
ile savaşsaydık acaba dedelerimiz bunu söyler miydi? Aslında dedelerimizin yaş kemale erdikten sonra söylediği, ben şimdide giyer giderim
o ayrı mesele, ama onların söylediği şimdi giyer giderim demek halkın
duygusu. Halkın sahiplenmesi, kendine ait savaşı olması. Ya da ABD
başkanı Obama iki hafta önce West Point’te yeni dış politikaları ile ilgili
stratejilerini açıkladı. Ey mezunlar, siz artık Irak ya da Afganistan’a gitmeyeceksiniz dedi. 300 kişi gönderiyor şimdi 2 gün içerisinde. Neyse,
‘gitmeyeceksiniz’, ‘artık giderseniz danışman olarak gideceksiniz’ dedi.
Ya da Tony Blair’i soruşturdular Irak savaşıyla alakalı, İngiliz halkı dedi
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‘bu bizim savaşımız mı?’ ‘Neden bu kadar İngiliz askeri ölüyor? Halkın
savaşı olması lazım. O zaman haklı savaş durumuna da geliyor. Ancak
çok tehlikeli bir şey var mesela IŞİD ile ilgili yabancı savaşçılar hikayesi.
Onlar acaba döndüklerinde ne yapacaklar? Ya bize de saldırırlarsa konusu
tartışılıyor. Bence burada batının müdahalesine meşruiyet kazandıracak
bir maden arayışı var gibi.
+David Cameron geçenlerde “IŞİD’in İngiltere’de saldırı hazırlığında
olduğu istihbaratını aldık.” dedi.
+Hocam ben az gelişmiş ülkelerin eline nükleer silahların geçmesi durumunda tehlikeli bir durum oluşacağını düşünüyorum. Nükleer silahların
sınırlandırılması ile barış ve istikrar sağlanabilir mi? Siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz? İkinci sorumda IŞİD’in bir çok Sünni grubun birleştiği bir örgüt olması, dolayısıyla ilerleyen günlerde bu Sünni grupların
birbiri ile çatışacağı yönünde bir düşüncem var. Bu sebeple de IŞİD’e
başarı şansı vermiyorum. Katılır mısınız?
-IŞİD ile ilgili bilgiler çok taze. Bir analiz yaparsak; gazeteci analizi
yaparız. Akademik analiz yapamayız. Ama akademik analiz yapmamız
gerekirse de bu en başta kullandığımız skalayı kullanırsak, o enstrüman
alet var elimizde o da şöyle; eğer IŞİD ayakta kalacaksa, rasyonel karar
verme hususunu göz önünde tutabilirse o zaman ayakta kalabilir, bir
yerlere gelebilir, yok eğer başaramazsa o zaman ayakta kalamayabilir.
Ama şu ana kadar bunu yapabileceğini gösterdi.
Nükleer ile ilgili tartışma Hindistan-Pakistan üzerinden yapıldı. Yani
Hindistan ile Pakistan nükleer güce sahipler. Aralarında gerilim olduğu
halde savaşmadılar çünkü nükleer güce sahipler. Afganistan-Pakistan ya
da Türkiye-Yunanistan arasında savaş durumu oluyor. Türkiye ile Yunanistan nükleer güce sahip olsa o zaman aralarında savaş gibi bir durum
hiçbir zaman yaşanmazdı çünkü savaşın bedeli çok büyük olurdu. Bu
mantık var anladığım kadarıyla.
+İran bu konuda bir istisna oluşturmaz mı? Çünkü İran’dan her şey
beklenebilir.
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- Şimdi şöyle, filmin başında silah gözükürse; sonunda kullanılmasını
bekleyenlerdenim ben. Filmin bir yerinde silah gösterildiyse, filmin bir
noktasında o silahın ateş aldığını mutlaka görürüm. Ve güvenlikleştirici
yaklaşım, eğer nükleer silah olursa onu kullanabileceğini söylüyor. Güvenliksizleştirici yaklaşım ise onun olmaması daha iyi olur diyor. Benim
nerede durduğum çok önemli değil ama belki de biraz daha idealist açıdan
bakabilirim. Yani olursa silah kullanılır derim. Bunun barış getireceğini
düşünmüyorum uzun vadede.
+ 1899’daki Lahey sözleşmelerinden dolayı, uluslararası savaş hukuku
ile alakalı çok sözleşme yapıldı Cenevre’de. Ancak savaş başladıktan
sonra hukuk bir köşeye atılıyor. Savaş teorisyenleri savaş hukukuna
nasıl bakıyor?
-Şöyle, savaş hukuku ile ilgili 1899’daki Lahey sözleşmeleri ‘Jus ad
bellum’ ile ilgili, savaşa başvurma ile ilgili. Cenevre sözleşmeleri ise
‘Jus in bello’ yani savaş esnasındaki davranış kuralları hakkındadır ve
en sonuncusu 1977 yılında imzalanmıştır. Yani aslında savaş hukuku
ile ilgili düzenlemelerde 20. yüzyılın son çeyreğine kadar bir süreklilik
var. Nasıl internet çıkıyor, daha sonra internet ile ilgili düzenlemeler
oluyor, yeni kanunlar ortaya çıkıyor. Yeni teknoloji ortaya çıktığında o
alanın düzenlenmesi gerekiyor. 1977’den itibaren çok büyük gelişmeler
oldu, maalesef çok değişik gelişmeler oldu ve bunlarla ilgili bir hukuki
platform yaratılamadı, aynı şekilde devam etti. Aynı şekilde kara mayınlarının yasaklanması ile ilgili uluslararası ilişkilerin sistematiğini
değiştiren bir gelişme ortaya çıktı. Şöyle diyelim, 19.yy’da savaşlar
çok vahşi olmuştu, bunun üzerine 1860’larda savaş hukuku ile ilgili
düzenlemeler meydana geldi, at başı giderken 1970’lerden sonra savaş
ilerlemeye başladı ama savaş hukuku ile alakalı ciddi bir alan ihtiyacı
var, yani bir şeylerin yapılma ihtiyacı var. Belki de vahşetin biraz daha
artmış görünmesi bununla ilgili düzenlemelerin yapılmıyor olmasından
kaynaklı olabilir.
+Ben de, devletlerin doğasının insanların doğasından farklı olamayacağını düşünüyorum. Tırnak içinde biz modernleştikçe aslında bastırılmış
savaş duygularımızın ortaya çıktığını ve gitgide ivme kazandığını düşünüyorum. Fakat uluslararası ilişkilerin mainstream akımlarına baktığımız
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zaman liberal akım ve eleştirel akımında bu konuda geliştirdiği cevaplar
var. Mesela eleştirel bakış açısıyla yaklaşınca; askeri tarihin yeniden yazımı gibi bir durum ortaya çıkartıyor. Ya da liberal bakış ile baktığımız
zaman karşılık bağımlılık dediğimiz olgunun savaşı engelleyebileceği
düşüncesi söz konusu.
-Mesela şöyle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da bir savaşın meydana gelmemesi aslında bizim olaya biraz daha liberal baktığımızı, bunun
mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak dünya tarihi boyunca Avrupa’da
‘Savaşsız geçen ilk 50 yıl bu değil.’ deniyor. ‘Savaşsız geçen 100 yıl bile
oldu.’ deniyor ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor şeklinde yorum
yapılabilir. Mesela Libya’ya müdahale esnasında ilk olarak Norveç,
Danimarka gibi ülkeler; aynı zamanda koalisyona ilk girenlerdendi.
Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik kuramlarında Kuzey ülkelerinden baskın şekilde çıkan düşüncelerin tam aksi bir durumdu bu. Kuram oradan
çıkıyor ama pratiğe dönüşünce iş biraz daha farklı olabiliyor.
Her neyse, zamanımız doldu ve ben bu vesile ile tanıştığımıza memnun
oldum. Bence bu çok önemli bir ayrıcalıktı bir hoca açısından şöyle;
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ve yazın sıcağında okuma hevesi
içerisinde olan, ders alma hevesi içerisinde olan öğrencileri bulmak ve
onlarla bir araya gelmek ciddi bir ayrıcalık. Bence çok önemli bir fırsatı
kullanmış oldum. Teşekkürler dinlediğiniz için.
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Suriye’de İç Dinamikler ve 2011 Halk
Ayaklanması
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uriye toplumunun etnik açıdan homojen ancak dinsel ve mezhepsel
açıdan heterojen bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Etnik açıdan bakıldığında nüfusun %85’ine yakınını Suriyeli Araplar
oluşturmaktadır. Etnik azınlıklar olarak %8-10 arası Kürtler, %4 civarında
Türkmenler ve %3’lük Ermeni nüfus bulunmaktadır. Dinsel ve mezhepsel
açıdan bakıldığında ise farklı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Ülkenin
%70’ine yakını Sünni Müslüman’dır. Etnik azınlık Kürt ve Türkmenler
çoğunluk Sünni Müslüman gruba dahildir. Diğer Müslüman mezhepsel
azınlıklar; Arap Aleviler (Nusayriler), Dürziler ve İsmaililer’dir. Bunun
yanı sıra önemli oranda Hıristiyan topluluklar yer almaktadır. Hıristiyanlar
da kendi içinde birçok mezhebe ayrılmıştır. Hıristiyan mezhepleri nüfus
oranlarına göre büyükten küçüğe sırasıyla Rum Ortodoks, Rum Katolik,
Ermeni Ortodoks, Suriyeli Ortodoks, Ermeni Katolik, Suriyeli Katolik,
Süryaniler, Maruniler, Keldaniler, ve Protestanlar’dan oluşmaktadır.
Etnik mezhepsel grupların genel nüfusa oranına ilişkin kesin bilgiler
bulunmamaktadır. Çeşitli kaynaklarda yer alan verilerden yola çıkarak
yaklaşık 23 milyonluk Suriye nüfusunun etnik-mezhepsel dağılımına
ilişkin rakamların şu şekilde olduğu söylenebilir: %55- 60 Sünni Arap,
%12-14 arasında Arap Alevi, %10-12 Hıristiyan, %8-10 civarında Kürtler, %4-5 Dürziler, %4 Türkmenler ve %1 İsmaililer.
Çoğunluk Sünni Araplardan sonra en fazla nüfusa sahip azınlık Arap
Alevilerdir. Arap Alevilerin çıkış yeri ülkenin kuzeybatı bölgesinde Akdeniz’e paralel uzanan Nusayriye dağları bölgesidir. Halen büyük çoğun51
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luğu Nusayriye dağlarının bulunduğu Lazkiye vilayetinde yaşamaktadır.
Şiiliğin bir kolu olan Arap Aleviliği geçmişte Sünni Müslüman inancı
tarafından “gerçek Müslüman olmamakla” itham edilmiş bir mezhepti.
Yakın geçmişe kadar son derece içe kapalı bir topluluk olan Arap Alevileri 20. yüzyılın ortalarından Suriye siyasal yaşamında artan etkilerine
paralel olarak öne çıkmıştır. 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Hafız Esad
ve şu anki Devlet Başkanı Beşar Esad Arap Alevi mezhebine mensuptur.
Diğer azınlık grup Hıristiyanlar ise Suriye’nin en eski yerleşik topluluklarındandır ve kendilerini büyük Arap toplumunun bir parçası (Ermeniler
hariç) olarak görmektedir. Baas Partisi’nin kurucularından Mişel Eflak
dahil olmak üzere ülkenin önde gelen Arap milliyetçi ideologları ve siyasetçileri Hıristiyanlar arasından çıkmıştır. En fazla nüfusa sahip etnik
azınlık Kürtler, kendilerine ait dilleri, farklı kültürleri olması açısından
diğer topluluklardan ayrılmaktadır. Çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde yaşamaktadır. Bunun yanı sıra kuzeyde Türkiye
sınırı boyunca ve Şam, Halep gibi büyük şehirlerde de Kürtler yaşamaktadır. Diğer etnik azınlıklar Türkmenler ve Ermenilerdir. Türkmenler,
Memlükler tarafından 12. yüzyılda bölgeye yerleştirilen Türkmen boylarının devamıdır. Türkmenler Halep, Şam, Humus, Hama, Tartus ve
Golan bölgelerinde yaşamaktadır. Ermeniler ise 20. yüzyılın başında
ülkeye gelmiştir. Etnik kimlikleri ve dillerini koruyan Ermeniler Halep
çevresinde yoğunlaşmaktadır. Şiiliğin bir kolu olarak görülse de daha
çok kendine has bir İslam inancına sahip olan Dürziler Suveyda vilayeti
nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Dürzi Dağları olarak
bilinen bölgeden dağılan Dürziler ülkenin geçmişinde önemli siyasi
roller üstlenmiştir. Son olarak İsmaililer, %1’lik nüfus oranlarına rağmen
geçmişte orduda ve günümüzde bürokraside önemli roller üstlenmiş
Şiiliğin bir kolu olan mezhepsel azınlık topluluğudur.

Siyasi ve Ekonomik Yapı
1946 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla beraber istikrarsızlığın hakim
olduğu, askeri darbelerin birbirini izlediği Suriye’de, Hafız Esad’ın 1970
yılında iktidara gelişiyle beraber ülkede göreceli bir istikrar hakim olmuştur. Diğer taraftan 1970 yılında kurulan siyasi yapı Suriye’ye otoriter-totaliter bir devlet niteliği kazandırmıştır. Aynı siyasal yapı günümüzde
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de korunmaktadır. Hafız Esad, ülkenin tüm siyasal, askeri, güvenlik ve
yasama konularında devlet başkanına geniş yetkiler veren yapıyla tüm
kurumlar üzerinde tam bir hakimiyet sağlamıştır. Suriye’de siyaset, tepeden aşağıya doğru şu kurumlar çerçevesinde şekillenmektedir: Devlet
Başkanı, Başkan Danışmanları ve Yardımcıları, Askeri–Sivil Güvenlik
Birimleri ve İstihbarat, Ulusal İlerici Cephe (Baas Partisi), Meclis ve
Hükümet.
Anayasaya göre devlet başkanları yedi yıllık dönemler için seçilmektedir.
Kanunlar devlet başkanına çok geniş yetkiler sunmaktadır. Yine anayasaya göre devlet başkanı sadece devlet ve hükümetin değil aynı zamanda
silahlı kuvvetlerin de başı konumundadır. Devlet başkanı “devletin genel
politikalarını belirlemekle yetkilidir. Meclis’i toplama ve feshetme, tüm
anayasal değişiklikleri onaylama, meclis oturumda olmadığı zamanlarda
kanun yapma, acil ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda yasalar çıkarmak ve acil önlemler alma”, Anayasa Mahkemesi’nin üyelerini atama
gibi geniş yetkileri bulunmaktadır. Başkan tüm bakanları belirlemekte,
başbakanı görevlendirmekte ve yargıçları atamaktadır. Bunun yanı sıra
tüm güvenlik ve ordu birimlerine atamalar devlet başkanı tarafından
gerçekleştirilmektedir. Devlet başkanı aynı zamanda ülkenin “öncü partisi” Baas’ın genel sekreterliği ve Baas Partisi ile beraber 7 partinin
ittifakından oluşan “Ulusal İlerici Cephe’nin başkanlığını görevlerini de
yürütmektedir. Genel Sekreter partinin 90 kişilik merkez komitesi dahil
olmak üzere Baas Partisi’nin tüm organlarına yapılan atamaları kontrol
etmektedir. Hafız Esad’ın iktidara gelişinden sonra devlet başkanlığı
seçimi ilk kez 1971 yılında düzenlenmiştir. O tarihten bu yana 7 yılda
bir düzenlenen seçimlerde sürekli olarak tek aday olarak katılan Hafız
Esad ve sonra Beşar Esad oyların %99.9’unu alarak devlet başkanlıklarına seçilmiştir. Bir tek 2007 yılında gerçekleşen seçimde Beşar Esad
%97,6 ile şimdiye kadarki“en düşük” oranla devlet başkanlığı görevine
seçilmiştir. Devlet Başkanı’nın çevresinde ise danışmanlar, askeri ve
sivil güvenlik birimlerinin, istihbarat kuruluşlarının başındaki isimlerden oluşan “yakın çevre” yer almaktadır. Suriye’de ülkeyi esas yöneten
grup da devlet başkanı ile beraber yakın çevredir. İç ve dış politikada
makro düzeyde önemli kararlar sınırlı sayıdaki bu seçkin grup tarafından
alınmaktadır. Bu birimlerde görev alanların çoğunluğunu Arap Aleviler
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(Nusayriler), Lazkiye kökenliler hatta Esad ailesinin yakın akrabaları
oluşturmaktadır. Ordu ve diğer güvenlik birimlerinin başlarındaki kişilerin %90’ına yakını Arap Alevilerdendir. Ancak mezhepsel ya da aile
bağlarından daha önemli olan rejim ve devlet başkanına sadakattir. Bu
nedenle rejim içinde Arap Alevi olmayan birçok önde gelen isim de bulunmaktadır. Bu arada bütün Arap Alevilerin de sistem içinde eşit role
sahip olmadıklarını söylemek gerekmektedir. Başlıca altı farklı aşiretten
oluşan Arap Aleviler arasında Hafız Esad’ın mensup olduğu Kalabiye
aşireti, Beşar Esad’ın annesinin mensubu olduğu Hadadin aşireti ve geleneksel olarak Kalabiye aşireti ile yakın ilişkisi olan Hayatin aşiretleri
sistem içinde daha fazla role sahiptir.
Yakın çevre içinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin kilit isimleri büyük önem taşımaktadır. Halen Suriye’de birbirinden bağımsız çalışan
ve doğrudan başkana karşı sorumlu 15 civarında güvenlik ve istihbarat
birimi görev yapmaktadır. İstihbarat ve güvenlik sistemi üç ayak üzerine
oturmaktadır. Birincisi, Siyasi Güvenlik, Askeri İstihbarat ve Hava Kuvvetleri İstihbarat gibi geleneksel istihbarat kurumları (Muhaberat)’dır.
İkincisi Özel Kuvvetler, Savunma Tugayları, Başkanlık Muhafızları
gibi istihbarat ve operasyonel yetkileri ve sorumlulukları olan birimlerdir. Sonuncusu da “Üçüncü Silahlı Tümen” gibi özel-siyasi-askeri
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birimlerdir. Bütün bu birimler ve bunların alt oluşumları 1970li yıllarda
Hafız Esad tarafından oluşturulan “Başkanlık Güvenlik Konseyi” tarafından koordine edilmektedir. Bunlar dışında bir de Savunma Tugayları
gibi paramiliter kuvvetler ve “Shabbeeha” isminde“gençlik çeteleri”
olarak bilinen rejime bağlı sivil-silahlı milis kuvvetleri yer almaktadır.
Güvenlik birimlerinin ve başlarındaki kişilerin sistem içindeki merkezi
rolüne karşılık meclis, siyasi partiler, hükümet gibi aktörlerin karar alma
süreçlerinde çok fazla etkili olmadığı görülmektedir. Bu kurumların hem
yetki alanları sınırlıdır hem de bahsedilen “yakın çevre”nin onaylamadığı
adımları atmaları mümkün değildir. Siyasal alandaki figürlerin mezhepsel
dağılımına bakıldığında büyük çoğunluğunun Sünni olduğu gözükmektedir. Meclis seçimleri dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. 250 sandalyeli
Meclis’te hangi partinin ne kadar sandalye alacağı seçimler öncesinde
belirlenmektedir. 167 sandalye Ulusal İlerici Cephe’ye mensup partilere
ayrılmış durumdadır. 167 sandalye içinde de Baas Partisi 134 sandalye
ile en fazla sandalyeye sahip partidir. Baas Partisi’nin Meclis’teki çoğunluğu anayasa ile güvence altına alınmış durumdadır. Cephe içindeki
diğer partilere 1 ile 8 arasında değişen sayılarda koltuk verilmektedir.
167’dan geriye kalan sandalyeler ise bağımsız milletvekillerine dağıtılmaktadır. Bağımsız milletvekilleri kotasından, rejim karşıtı olmasa da
eleştirel isimlerin Meclis’e seçilmesi mümkün olmaktadır. Ilımlı İslami
görüşlere sahip kişiler, seküler-liberal-reformcu kesimden bazı isimler
buna örnek olarak verilebilir. Ancak Devlet Başkanı’nın tam denetimi
altında olan Meclis’in en önemli işlevlerinden biri rejimin almış olduğu
kararlara, uyguladığı politikalara karşı meşruiyet duygusunun yaratılmasını sağlamaktır. Suriye’de tüm yasal siyasal partiler 1972 yılında
Hafız Esad tarafından oluşturulan “Ulusal İlerici Cephe” isimli bir çatı
yapılanma içinde faaliyet göstermektedir. Başlangıçta Baas Partisi’nin
öncülüğünde sol gelenekten gelen dört parti ile kurulan Cephe şu anda
toplam 11 partinin ittifakından oluşmaktadır. Arap Sosyalist Partisi, Suriye Komünist Partisi, Suriye Sosyal Nasyonalist Partisi gibi hareketlerin yer aldığı Cephe, rejimin siyasal tabanının genişletilmesi işlevini
görmektedir. Ancak Baas Partisi dışındaki partilerin rolleri son derece
sınırlıdır. Suriye Meclis’inde bu partilere az sayıda sandalye ayrılmak55
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tadır. Politika yapımı, planlama veya herhangi bir siyasi güç oluşturma
fonksiyonu bulunmamaktadır.
Baas Partisi ise Ulusal İlerici Cephe içinde öncü rol oynamaktadır. Partiyi
rejimin “demokratik yüzü” olarak tanımlamak mümkündür. Ancak parti
bu rolünün yanı sıra devlet içinde veya herhangi bir görevde yükselmenin
araçlarından birine dönüşmüş durumdadır. Ülkedeki doktor, öğretmen,
akademisyen, avukat, gazeteci gibi birçok önde gelen meslek grubu üyeleri parti üyesidir. Ülkedeki çoğu “sivil toplum örgütü” partinin kolları
olarak faaliyet göstermektedir. Ticaret odaları, spor kulüpleri, kadın ve
gençlik birlikleri, sanatçılar ve yazarlar birlikleri, çiftçi birlikleri gibi
kuruluşlar parti tarafından kontrol edilmektedir. Gençler ve çocukların
ideolojik eğitiminde aktif rol almaktadır. Dolayısıyla Baas Partisi halkın
seferber edilmesi ve kontrolü aracına dönüşmüş durumdadır. Suriye Anayasası Baas Partisi’nin liderlik rolünü kabul etmekte ve bir maddesinde
“toplumun ve devletin öncü partisi” olarak tanımlanmaktadır. Böylece
bu madde Suriye’nin tek partili sistemini yasallaştırmaktadır. Suriye’de
Arap Alevi mezhebine mensup kişiler kritik görevleri yürütmekle beraber
mezhepçilik hiçbir zaman devlet ideolojisi olarak takip edilmemiştir. Bu
anlamda rejimin daha kapsayıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu ve Arap
Aleviler dışından da kesimlerin desteğini almış bir yönetim olduğunu
söylemek mümkündür. Suriye yönetimi, seküler-Arap noktada Suriye’ye
ilişkin olarak yanıtı en fazla merak edilen soru Suriye’deki olayların nereye varacağı, Tunus, Mısır veya Libya örneklerinden birinin yaşanıp yaşanmayacağıdır. Arap Baharı’nın yaşanmasının temelinde siyasal baskı,
ekonomik kaynaklarının adil bir şekilde dağılmaması, etnik-mezhepsel
farklılıklar gibi faktörler yatmaktaydı. Suriye, ilk kısımlarda anlatıldığı
üzere bu açılardan iktidar değişimlerinin yaşandığı Mısır ve Tunus ile
benzer özellikler taşımaktadır. Buna rağmen Suriye’nin sosyal, siyasal
yapısındaki bazı farklılıklar diğer örneklerdeki gibi kısa sürede bir iktidar
değişiminin yaşanmasına engel oldu. Bunlar arasında Suriye toplumunun
heterojen yapısı, ordu ve diğer güvenlik yapılanmasında bir mezhepsel
azınlık grubunun etkin olması, Irak tecrübesinin yarattığı iç savaş korkusu, örgütlü muhalefetin yokluğu, bölgesel (İran) ve küresel (Rusya ve
Çin) düzeyde rejime destek veriliyor olması bu faktörler arasında sayılabilir. Suriye’yi; Mısır, Tunus ve uluslararası müdahaleye maruz kalan
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Libya’dan farklı kılan bir diğer özellik Suriye rejiminin belli kesimler
arasında belli bir meşruiyete sahip olmasıdır. Baas Partisi’nin siyasi alandaki tekelinden rahatsızlık olsa da rejimin “Arap milliyetçi ve seküler”
ideolojisi birçok kesim için ülke güvenliği ve istikrarının garantisi olarak
görülmektedir. Bu durum şehirleşmiş, üst sınıflar ve azınlık toplulukları
için kısmen geçerlidir. Aksi bir yönetim anlayışının heterojen yapıya sahip Suriye halkı arasındaki mezhepsel ve etnik çatışmaları körüklemesi
riski bulunmaktadır. Rejimin sunduğu en büyük “hizmet” güvenliktir.
2003 işgali sonrası yaşanan Irak tecrübesi, güçlü bir merkezi otoritenin
ortadan kalkmasının nasıl sonuçlanacağı konusunda Suriye halkına kötü
bir örnek sunmuştur. Irak’ta yaşanan terör, güvenlik problemleri, siyasal
istikrarsızlık, etnik ve mezhepsel çatışmalar insanların en temel ihtiyacı
olan güvenlik talebini diğer isteklerin önüne geçirmiştir. Bu nedenle
Irak tecrübesi Suriye halkını “özgürlük ya da kaos” seçimine zorlamaktadır. Bu kaygı da yönetimin meşruiyetini bahsedilen kesimler arasında
artırmaktadır. Suriye’yi Mısır ve Tunus’tan farklı kılan en önemli faktör
güvenlik birimlerinin yapısıdır. Siyasi yapı kısmında anlatıldığı üzere
Suriye’de güvenlik birimleri bir açıdan rejimin kendisi demektir. Sivil ve
askeri güvenlik birimlerinin kilit noktalarında Arap Alevilerin bulunuyor
olması nedeni ile güvenlik birimleri rejime yönelik başkaldırıyı kendi
varlıklarına tehdit olarak algılayacak ve tamamen Esad yönetiminin
yanında yer alacaktır. Dolayısıyla Suriye ordusunun Mısır ve Tunus’tan
farklı olarak liderin yanında bir bütün olarak yer alması daha büyük
ihtimaldir. Bu da rejim değişikliği ihtimalini zayıflatan bir faktördür Şu
aşamada doğrudan bir askeri müdahale sadece bazı Suriyeli muhalifler
tarafından dile getirilmektedir. Olası bir müdahalenin başarı şansının
düşüklüğü ve müdahalenin bölgede yeni bir Irak veya Afganistan yaratacağı düşüncesi herkesi kaygılandırmaktadır. Ayrıca olası bir savaşın
bölgeselleşeceği hatta uluslar arası boyut kazanması olasılığı mevcuttur.
Müdahalenin Suriye içi istikrarı olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.
Uzun süreli gerilla tarzı direniş hareketleri, terör örgütlerinin alan bulması
gibi sonuçlar doğabilir. Dolayısıyla Suriye sorununun nasıl çözüleceği
konusu büyük bir soru işareti konumundadır. Önerilen seçenekler; uygulanmasının zorluğu, sonuçlarının kestirilemiyor olması, mevcut durumdan daha kötüsünü üretebileceği, sonuç alma şansının düşük olması
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gibi nedenlerle hayata geçirilememektedir. En çok tartışılan öneri ise
askeri önlemler alınmasıdır.
Kapsamlı bir uluslararası müdahale çok zor gözükse de Libya benzeri
bir müdahale tarzının Suriye’ye uygulanabileceği öne sürülmektedir.
Ancak bu seçenek de hali hazırda Libya’ya uluslararası müdahaleyi
mümkün kılan koşulların Suriye’de oluşmamış olması nedeniyle mümkün gözükmemektedir. Milliyetçi ideolojisi ile farklı toplumsal grupların desteğini almaktadır. Azınlık toplulukları açısından Sünni Arap
çoğunluğun eziciliğine karşı kapsayıcı bir ideolojiye sahip seküler Baas
ideolojisi daha tercih edilir kabul edilmektedir. Yönetim ayrıca ülkede
istikrarı savunan üst sınıf Sünni Araplar arasında da desteğe sahiptir. Bu
açıdan Suriye rejimini tamamen bir azınlık iktidarı olarak tanımlamak
doğru olmayacaktır. Otoriter bir devlet olmakla birlikte toplumun bazı
kesimlerinin desteğini alan bir yönetim olarak görmek daha doğrudur.
Suriye’de ekonomik yaşama baktığımızda büyük ölçüde devlet kontrolünde bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Biraz önce bahsedilen siyasi, askeri
seçkinlerin bu ekonomik yapının devamı yönünde ciddi çıkarları vardır.
Özellikle güvenlik birimlerinin en önemli noktalarını elinde bulunduran
yöneticiler, sistemin çöküşüyle sonuçlanabilecek bir ekonomik açılım
hareketinden çekinmektedir. Çünkü, “devlet burjuvazisi” adı verilen bu
kesim, üretim ve yatırım araçları üzerindeki kullanım haklarından yararlanarak toplumsal mülkiyet üzerinden zenginleşmektedir. Siyaset ve
ekonominin, siyasetçi ve işadamlarının iç içe olduğu, birbirini desteklediği bir yapı mevcuttur. Ülkenin en zengin işadamları aynı zamanda üst
düzey bir yetkilinin yakını durumundadır. Örneğin Suriye’deki protesto
gösterilerinde halkın en fazla tepki gösterdiği ülkenin en zengin ismi
olan Rami Maluf, Beşar Esad’ın anne tarafından kuzenidir. Suriye’de
değişim, sadece statüleri, mezhep temelinde şekillenen siyasal iktidarı
değil ekonomik ilişkileri da tehdit etmektedir. Bu da Suriye’de değişimin
önündeki en önemli engellerden biridir.

Suriye’de Halk Ayaklanması
2010 yılının sonunda Tunus’ta başlayan Arap halk ayaklanması hareketi
Mart 2011 ayı ortasında Suriye’ye sıçramıştır, böylece Ortadoğu’yu saran
isyan dalgasının son durağı Suriye olmuştur. Suriye’de protesto gösteri58
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leri durdurulamamakta ve artarak devam etmektedir. Yönetimin olayları
sert biçimde bastırması rejimin meşruiyetini her geçen gün azaltmaktadır.
Suriye’de 15 Mart 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanmasının birinci yılını doldurduğu 2012 Mayıs ayı itibarıyla15000’in üzerinde sivil
hayatını kaybetmiştir. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen insanların sayısı ise
daha fazladır. Birinci yılın sonunda ortaya çıkan gerçek Suriye’de iktidar
mücadelesinin tam bir bilek güreşine dönüştüğü ve hem rejim hem de
muhalefetin pozisyonlarından geri dönmesinin çok zor olduğudur. İşte
bu noktada Suriye’ye ilişkin olarak yanıtı en fazla merak edilen soru
Suriye’deki olayların nereye varacağı, Tunus, Mısır veya Libya örneklerinden birinin yaşanıp yaşanmayacağıdır. Arap Baharı’nın yaşanmasının temelinde siyasal baskı, ekonomik kaynaklarının adil bir şekilde
dağılmaması, etnik-mezhepsel farklılıklar gibi faktörler yatmaktaydı.
Suriye, ilk kısımlarda anlatıldığı üzere bu açılardan iktidar değişimlerinin
yaşandığı Mısır ve Tunus ile benzer özellikler taşımaktadır. Buna rağmen
Suriye’nin sosyal, siyasal yapısındaki bazı farklılıklar diğer örneklerdeki
gibi kısa sürede bir iktidar değişiminin yaşanmasına engel oldu. Bunlar
arasında Suriye toplumunun heterojen yapısı, ordu ve diğer güvenlik
yapılanmasında bir mezhepsel azınlık grubunun etkin olması, Irak tecrübesinin yarattığı iç savaş korkusu, örgütlü muhalefetin yokluğu, bölgesel
(İran) ve küresel (Rusya ve Çin) düzeyde rejime destek veriliyor olması
bu faktörler arasında sayılabilir. Suriye’yi; Mısır, Tunus ve uluslararası
müdahaleye maruz kalan Libya’dan farklı kılan bir diğer özellik Suriye
rejiminin belli kesimler arasında belli bir meşruiyete sahip olmasıdır.
Baas Partisi’nin siyasi alandaki tekelinden rahatsızlık olsa da rejimin
“Arap milliyetçi ve seküler” ideolojisi birçok kesim için ülke güvenliği
ve istikrarının garantisi olarak görülmektedir. Bu durum şehirleşmiş, üst
sınıflar ve azınlık toplulukları için kısmen geçerlidir. Aksi bir yönetim
anlayışının heterojen yapıya sahip Suriye halkı arasındaki mezhepsel ve
etnik çatışmaları körüklemesi riski bulunmaktadır. Rejimin sunduğu en
büyük “hizmet” güvenliktir. 2003 işgali sonrası yaşanan Irak tecrübesi,
güçlü bir merkezi otoritenin ortadan kalkmasının nasıl sonuçlanacağı
konusunda Suriye halkına kötü bir örnek sunmuştur. Irak’ta yaşanan
terör, güvenlik problemleri, siyasal istikrarsızlık, etnik ve mezhepsel çatışmalar insanların en temel ihtiyacı olan güvenlik talebini diğer isteklerin
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önüne geçirmiştir. Bu nedenle Irak tecrübesi Suriye halkını “özgürlük ya
da kaos” seçimine zorlamaktadır. Bu kaygı da yönetimin meşruiyetini
bahsedilen kesimler arasında artırmaktadır. Suriye’yi Mısır ve Tunus’tan
farklı kılan en önemli faktör güvenlik birimlerinin yapısıdır. Siyasi yapı
kısmında anlatıldığı üzere Suriye’de güvenlik birimleri bir açıdan rejimin kendisi demektir. Sivil ve askeri güvenlik birimlerinin kilit noktalarında Arap Alevilerin bulunuyor olması nedeni ile güvenlik birimleri
rejime yönelik başkaldırıyı kendi varlıklarına tehdit olarak algılayacak
ve tamamen Esad yönetiminin yanında yer alacaktır. Dolayısıyla Suriye
ordusunun Mısır ve Tunus’tan farklı olarak liderin yanında bir bütün
olarak yer alması daha büyük ihtimaldir. Bu da rejim değişikliği ihtimalini zayıflatan bir faktördür. Şu aşamada doğrudan bir askeri müdahale
sadece bazı Suriyeli muhalifler tarafından dile getirilmektedir. Olası bir
müdahalenin başarı şansının düşüklüğü ve müdahalenin bölgede yeni
bir Irak veya Afganistan yaratacağı düşüncesi herkesi kaygılandırmaktadır. Ayrıca olası bir savaşın bölgeselleşeceği hatta uluslar arası boyut
kazanması olasılığı mevcuttur. Müdahalenin Suriye içi istikrarı olumsuz
etkilemesi söz konusu olabilir. Uzun süreli gerilla tarzı direniş hareketleri,
terör örgütlerinin alan bulması gibi sonuçlar doğabilir. Dolayısıyla Suriye
sorununun nasıl çözüleceği konusu büyük bir soru işareti konumundadır.
Önerilen seçenekler; uygulanmasının zorluğu, sonuçlarının kestirilemiyor olması, mevcut durumdan daha kötüsünü üretebileceği, sonuç alma
şansının düşük olması gibi nedenlerle hayata geçirilememektedir. En çok
tartışılan öneri ise askeri önlemler alınmasıdır. Kapsamlı bir uluslararası müdahale çok zor gözükse de Libya benzeri bir müdahale tarzının
Suriye’ye uygulanabileceği öne sürülmektedir. Ancak bu seçenek de
hali hazırda Libya’ya uluslararası müdahaleyi mümkün kılan koşulların
Suriye’de oluşmamış olması nedeniyle mümkün gözükmemektedir.
Libya’da müdahaleyi mümkün kılan Kaddafi rejimi içinde ciddi ayrışımların yaşanması, önemli siyasi ve askeri figürlerin muhalif kampa
geçmesi, merkezi otoriteye karşı mücadele yürütebilecek nispeten organize homojen bir siyasi ve silahlı muhalif yapının varlığı, bu yapının
uluslararası meşruiyet kazanması ve hepsinden önemlisi bir bölgenin
kontrolünün tamamen muhaliflerin eline geçmesi yani Bingazi gibi bir
güvenli bölgenin oluşmasıydı. Suriye örneğine bakıldığında ise bu etken60
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ler açısından hiçbirinin tam anlamıyla gerçekleşmediği görülmektedir.
Suriye yönetimi içinden yaşanan kopuşlar şimdiye kadar nitelik ve nicelik
açısından düşük seviyede kalmıştır. Siyasetçi ve bürokratlar arasından
bazı milletvekilleri ve diplomatlar dışında önemli bir kopuş gerçekleşmemiştir. Esad rejiminin devlet yetkilileri üzerinde halen kontrole sahip
olduğu görülmektedir. Güvenlik birimleri içinden kopuşlar nispeten daha
fazla olmakla birlikte bu da Suriye ordusu ile silahlı muhalefet arasındaki
dengeyi muhalifler lehine bozacak çapta değildir. Şimdiye kadar Suriye
ordusundan en üst rütbeli kopuş 2012 yılının başında Türkiye’ye sığınan
Tuğgeneral Mustafa Ahmed El-Şeyh olmuştur. Onun dışında Suriye
ordusundan kopan subayların oluşturduğu “Özgür Suriye Ordusu”na
(ÖSO) mensup subayların sayısının 15 bin civarında olduğu örgütün
yetkilileri tarafından dile getirilmektedir. ÖSO’nun liderliğini ise albay
rütbesindeki bir subay yürütmektedir. Siyasi muhalefete baktığımızda
da halk ayaklanmasını yönlendirebilecek, protestocular üzerinde doğrudan etki ve yönlendirme kapasitesine sahip bir muhalefetin oluşamadığı
görülmektedir. Homojen bir siyasal ve askeri muhalefet açısından baktığımızda da sorunlu bir durum karşımıza çıkmaktadır. Askeri muhalefet
olarak ÖSO ön plana çıksa da, Türkiye’deki liderliğin içerdeki yapı üzerindeki etkinliği ve içerdeki birimlerin kendi aralarındaki koordinasyonu
konularında eksiklikler olduğu görülmektedir. Ayrıca Askeri Konsey gibi,
ÖSO’dan farklı bazı askeri yapılanmaların da ortaya çıkmaya başladığı
görülmektedir. Siyasal muhalefet açısından da homojenlik sorunu mevcuttur. Her ne kadar Suriye Ulusal Konseyi öne çıksa da Suriye içinde
faaliyet gösteren ve farklı yaklaşımlara sahip “Demokratik Değişim
için Ulusal Koordinasyon Komitesi” gibi alternatif yapılar da mevcuttur. En önemlisi ise Suriyeli muhalifler belli bir bölgenin muhaliflerin
kontrolüne kalıcı olarak ele geçirememiş yani Libya’daki Bingazi tarzı
bir güvenli bölge oluşturamamıştır. Her ne kadar ÖSO; Humus, Hama,
Idlib ve hatta Şam’ın kenar mahallelerinde kontrolü ele geçirse de bu
kalıcı olamamakta ve şehirlerin tamamına yayılamamaktadır. Söz konusu nedenlerle Suriye’de değişimi savunan aktörler Suriye yönetiminin
hareket tarzını etkilemek için sırasıyla; ekonomik yaptırım, diplomatik
baskı, muhalefete siyasal destek gibi dış politika araçlarını hayata geçirmiştir. Diğer taraftan ÖSO her ne kadar sınırlı imkanlara sahip olsa
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da muhalefetin güçlü olduğu Şam’ın banliyöleri, Hama, Humus, Dara,
Idlib ve Deyr ez Zor gibi vilayetlerde halktan da aldığı destek ile kontrolü
ele geçirmeyi başarabilmiştir. Ancak Suriye yönetimi şehirlere orduyu
sokarak söz konusu bölgelerde sırasıyla kontrolü geri almıştır. Bu durum
Suriye’de değişimi savunan aktörler arasında, baskıları dikkate almayan
Esad yönetimine karşı daha sert askeri önlemlerin alınması düşüncesini
güçlendirmiştir.

Suriye’de Değişim ve Türkiye
Türkiye-Suriye ilişkileri 1999 yılından bu yana kademeli olarak gelişmiş
ve son olarak vizelerin kaldırılmasıyla toplumsal, ekonomik bütünleşme yolunda önemli bir adım atılmıştı. Ancak 15 Mart 2011 tarihinde
Suriye’ye sıçrayan “Arap Baharı” bu süreci tersine çevirdi. Bunun temel nedeni Türkiye’nin uzun zamandan beri dış politikanın merkezine
“meşruiyet ve değer merkezli dış politika” kavramlarını oturtmasından
kaynaklanmıştı. Bu yaklaşım Türkiye’nin Ortadoğu’daki değişim dalgasında “demokrasi” taleplerinin yani bölge halklarının yanında yer
almasını gerektirmekteydi. Aksi bir tutum söylem ile eylem arasında
çelişki yaratarak Türk dış politikasında meşruiyet krizi yaratabilirdi.
Ancak reel politikanın gerekleri Türkiye’nin bazı sorunlarda hızlı adım
atmasına engel olmuştu. Suriye bu açıdan en çarpıcı örneklerden biri
oldu. Türkiye 2000’ler boyunca Suriye’ye yönelik ABD’nin sertlik yanlısı politikalarına karşılık uzun vadeye yayılmış, iç dinamikler yoluyla
sağlanacak bir değişimi savunmuştu. Bu anlamda bazı alanlarda sonuç
da alınmıştı. Suriye’nin Batı ile ilişkileri Türkiye sayesinde nispeten
düzelmiş, Suriye içindeki reformcu kanat güçlenmişti. Ancak “Arap
Baharı” bölgede hızlı ve köklü bir değişim talebini beraberinde getirdi.
İşte bu durum Türkiye’nin uzun yıllardır başarmaya çalıştığı ve mesafe
kat ettiği Suriye’de değişim sürecini çok kısa bir süreç içinde gerçekleşmesi zorunluluğunu beraberinde getirdi. “Değer merkezli dış politika
ve reel politika” ikilemi içinde kalan Türkiye son 10 yılda yakın ilişkiler
kurduğu Esad yönetimine karşı eleştirel bir tavır almak durumunda kaldı.
“Rejim bekası” sorunu ile yüzleşen Suriye yönetimi Türkiye’nin sorunu
“sivil halkın meşru talepleri” olarak tanımlamasından rahatsızlık duy-
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du. Buna karşılık Türkiye, uzun yıllardır desteklediği Esad yönetimine
ilettiği reform telkinlerinin dikkate alınmamasından “hayal kırıklığı”
duyduğunu açıkça ifade etti. Türkiye belli bir süre daha “Suriye’den
umudunu kesmediğini ve halen reform yapabileceğine olan inancını”
dile getirmişti. Ancak Suriye ordusunun Humus, Deyr ez Zor ve özellikle Hama’ya düzenlediği askeri operasyonlar Türkiye’nin umutlarının
neredeyse tükenmesine yol açtı. Hama operasyonunun 1982 yılındaki
“Hama Katliamını” hatırlatması ve Başbakan Erdoğan’ın daha önce
“yeni Hama’lar istemiyoruz” açıklamasını yapmış olması, operasyonun
Türkiye açısından bir dönüm noktası olmasına neden oldu. Dışişleri
Bakanı Davutoğlu da daha sonraki açıklamalarında“Hama’da başlayan
olayların kendilerini derinden etkilediğini, Hama’da yaşanan olayların
yönteminin ve zamanlamasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını”
ifade etti. Türkiye operasyonlar sonrasında, Başbakan Erdoğan’ın ifadesi
ile “sabrının sonuna geldi.” Bu sert dış politika söylemi “Suriye’nin
olayları şiddet yoluyla bastırmaya devam etmesi durumunda Türkiye’nin
hangi yeni dış politika araçlarını hayata geçireceği” sorusunu beraberinde
getirmişti. 10 yılı aşkın bir sürede kurulan çok boyutlu ve derin ilişkiler
birkaç ay içinde yukarıda özetlenmeye çalışılan süreçte hızla gerilemiştir. İşte böyle bir ortamda Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
Türkiye’nin mesajlarını ve beklentilerini iletmek üzere 9 Ağustos 2011
tarihinde Şam’a kritik bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Dışişleri Bakanı
Davutoğlu ve Suriye lideri Beşar Esad arasında gerçekleşen görüşme,
Türkiye-Suriye ilişkileri açısından dönüm noktası olmuştur. Türkiye
her ne kadar halk ayaklanmasının bastırılış şekline eleştirel yaklaşsa da
olaylar başladığı tarihten bu yana Batı ile Suriye yönetimi arasında bir
“kalkan” vazifesi görmüştür. Daha hızlı ve somut adımların atılmasını bekleyen, atılmaması durumunda uluslararası baskının artmasını ve
yaptırımlar uygulanmasını savunan Batı, Türkiye’nin Esad yönetimini
ikna edebileceği beklentisi nedeniyle daha yumuşak bir tavır sergilemiştir. Ancak Esad-Davutoğlu görüşmesinde gündeme gelen beklentilerin
karşılanmaması ile Türkiye’nin Batı ile Suriye arasında kalkan olma
durumu sona ermiştir. Böylece Türkiye, Suriye’ye yönelik olarak “baskı
ve izolasyon” politikası uygulamaya başlamıştır. Suriye yönetiminin
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Türkiye’nin telkinlerini dikkate almayarak sorunu güç yolu ile çözmeye
çalışmasının Türkiye açısından doğuracağı en büyük risk istikrarsızlığın
uzun süreye yayılacak olmasıdır. Sorun devam ettikçe Türkiye açısından
siyasi, güvenlik ve ekonomik maliyetler artacaktır.
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D

ünya, takibi hiç de kolay olmayan, çok hızlı bir değişim ve dönüşüm
süreci yaşamaktadır. Olayların akışı, olgu ile algı arasındaki mesafenin kaybolması, hayal ile hakikat arasındaki sınırların buharlaşması,
olup biteni doğru anlamayı, neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ancak
ortada açık seçik bazı gerçekler vardır: Suriye’de, Irak’ta her gün onlarca,
yüzlerce insan öldürülmektedir ve bu insanlar Müslümandır. Müslümanların yaşadıkları her yerde kan vardır, gözyaşı vardır, zulüm vardır.
Müslümanların yaşadıkları topraklarda, insan onuru ile hiç bağdaşmayan
şiddet ve terörün oldukça verimli olduğunu düşünmemek için hiçbir sebep yoktur. Eğer bu olumsuzlukların üstesinden gelmek, Müslümanın,
kendisi gibi düşünmediği için bir başka Müslümanı öldürmesinin önüne
geçmek, masum insanların hak etmedikleri zulümlere maruz kalmalarını
engellemek gibi bir niyetimiz var ise atılması gereken ilk adım, olup
biteni doğru anlamak olacaktır. Herhangi bir olay veya olguyu doğru
anlayabilmenin ön koşulu da “doğru”, “sağlam” ve “güvenilir” bilgidir.
İnsanla ilgili hiçbir olay, hiçbir zaman tek bir sebeple izah edilemez. Her
olayın birden çok sebebi vardır. Ancak bazı sebepler vardır ki, diğerlerini peşinden sürükler. İslam dünyasında yaşanan, insanın içini acıtan
ölümlerin ana sebebi, kanaatimizce, İslam’ın “insan”a verdiği değerin,
Müslümanlar tarafından bilinmemesi, birey bilincinin gelişmemesi ve
İslam’ın insan hayatına anlam kazandıran kurucu ilkelerinin göz ardı
edilmesidir. Mevcut Müslüman kültürde, her şey, ama her şey “insan”dan daha değerlidir. İnsan için var olan, insanın insanlığını en iyi şekilde
gerçekleştirebilmesi için destek olan din, insanın önüne geçmiştir. Dev65

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi

let, insana hizmet için var olması gerekirken, insanı ezer hale gelmiştir.
Eğer Müslüman kalarak kendi sorunlarımıza çözüm bulmak istiyorsak,
yapmamız gereken, din anlayışımızı yeniden gözden geçirmek olacaktır.
Çünkü mevcut yaygın din anlayışında hemen her şey dinleştiği için, din
gittikçe daha işlevsiz hale gelmeye başlamıştır. Sözümüzün en kolay
anlaşılır kanıtı, bugün konumuz olan mezhep meselesidir. Hz. Muhammed’in vefatından çok sonraları ortaya çıkmaya başlayan mezhepler,
sadece ve sadece dinin anlaşılma biçimleridir. Bütün mezhepler beşeri
oluşumlardır. Hiçbir mezhep İslam’la özdeşleştirilemez. Ne var ki, mezhep ve dini özdeş algılayan, sadece kendi mezhebini “hak mezhep” olarak
gören bazı Müslümanlar, kendileri gibi düşünmeyenleri, kolayca İslam
dairesi dışına iterek, ötekileştirebilmektedirler. İslam dünyası, tarihinde
ilk defa, küresel ölçekte yayılma istidadı taşıyan bir Şii-Sünni mezhep
çatışması riski ile karşı karşıyadır.
Mezhep, kelime olarak gidilen yol demektir. Hz. Muhammed’in vefatından sonra, Müslümanlar arasında, muhtelif sebeplerden dolayı farklı
din anlayışları ortaya çıkmıştır. İşin gerçeği, her insan biricik, özgün bir
varlık olduğu için, her insanın din anlayışında mutlaka kendine özgü bir
boyut var olmak durumundadır. Burada bizi ilgilendiren bireysel anlayış
farklılıkları değildir; farklı anlayış biçimlerinin toplumda kabul görerek,
var olandan farklı kurumsal nitelik kazanmasıdır. Tek tek bireylerin
farklı farklı düşünmesi ile farklı anlayış biçimlerinin toplumda kabul
görmesi aynı şey değildir. Bazı görüş ve düşünceler etrafında bir araya
gelen, zümreleşen insanlar, bir güç oluşturmayı başardıkları zaman,
sosyal hayatın akışında da etkin olmaya başlarlar. İşte mezhep, cemaat
ve tarikat türü oluşumlar, farklılıkların kurumsal nitelik kazanması ve
toplumsal hayatta belirleyici olmaya başlaması ile birlikte ortaya çıkan
oluşumlardır. Öyle ise mezhepleri şöyle tanımlamak mümkündür: Din
anlayışındaki farklılaşmaların, zamanla kurumsallaşması sonucunda ortaya çıkan, insanların dini anlama biçimlerini ve dünya görüşlerini kendi
talepleri ve ilkeleri doğrultusunda şekillendirmeyi başaran, dini nitelikli
beşeri oluşumlara mezhep adı verilmektedir. Söz konusu farklılaşmalar
doğrudan insanların inanç dünyaları ile ilgiliyse buna bağlı olarak ortaya
çıkan mezhepler, siyasi ve itikadi mezheplerdir. Farklılaşmalar dinin
görünür boyutu ile fıkıh ve muamelatla ilgili ise bunlara da fıkhi /ameli
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mezhepler adı verilmektedir. Burada altı çizilmesi gereken en önemli
husus, bütün mezheplerin beşeri oluşumlar olduğu gerçeğidir. Bu sebepten, adı ne olursa olsun, hiçbir mezhep İslam ile özdeşleştirilemez.
Mezhepler konusunu anlamaya çalışırken, birkaç önemli hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz: 1. İlk oluşum süreçleri hariç, insanlar çoğunlukla
mezhepleri hazır bulurlar; insanların içine doğdukları geleneğin hakim
rengidir mezhepler. Çok az kimse, bilinçli olarak mezhebini seçer. 2. Her
mezhebin oluşturduğu, insanların dini ve olup bitenleri nasıl anlayacakları, nasıl düşünecekleri ve nasıl davranacakları konusunda belirleyici
olan bir zihniyeti vardır. Her mezhep, müntesiplerinin ortak yönlerini
artırmaya çalışır. Bunun için de, insanların hangi istikamette, nasıl düşüneceklerinin belirlenmesi, yapılabilecek en kolay iştir. 3. Hiçbir mezhep,
doğduğu zamanki hali ile hiç değişmeden, dönüşmeden daha sonraki
nesillere ulaşmaz. Bir başka ifade ile insan ürünü olan mezhepler, insanın
varlık yapısına bağlı olarak, değişerek, dönüşerek varlığını sürdürür. Her
mezhep, her zaman yeni bir mezheptir; ancak değişme ve dönüşme, her
zaman diliminde aynı hızda ve aynı şekilde gerçekleşmez. 4. Mezhepler, çoğu zaman bireylerin mezhep konusundaki tutum ve tavırlarından
bağımsız olarak varlığını sürdürür. Burada belirleyici olan, insanların
mezhepleri ile ilişkileridir. Birilerinin ya da devletin farklı birimlerinin
mezhep karşıtı olması, mezheplerin yok edilmesi anlamına gelmediği
gibi, mezhep kurmak istemekle de mezhepler ortaya çıkmaz. Mezheplerin çoğu, mezhep kurucusu olarak kabul edilen ismin vefatından çok
sonraları ortaya çıkmıştır. 5. Toplumda çoğu zaman, mezhep ve din kavramları özdeş olarak algılanmaktadır. 6. Mezheplerle ilgili yaygın algıda
belirleyici olduğunu düşündüğümüz “hak mezhep” ve “batıl mezhep”
kavramları, siyaseten üretilen kavramlardır. Mezheplerin hak veya batıl
olduklarından değil, eğer mutlaka konuşulacak ise bireylerin inançlarının
hak veya batıl olduklarından söz edilebilir.
Bu girizgahtan sonra, bir tespitle işe başlayalım: Maalesef, genelde din
konusunda, özelde de mezhep konusunda, ileri düzeyde bir bilgi boşluğu
mevcuttur. “İslam dünyasında din konusunda bilgi sahibi olmakla, dindar
olmak birbirine karıştırılıyor” şeklinde bir genelleme yapsak, sanırım
pek de haksızlık etmiş sayılmayız… İsterseniz, hep birlikte düşünelim:
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Din konusunda, mezhep konusunda, hepimizin kafasında pek çok bilgi
vardır. Bildiklerimizin kaynağını hiç sorguladık mı? Din alanındaki
bilgilerimizin önemli bir kısmı işiterek elde ettiğimiz, şifahi kültür türünden değil mi? Din alanındaki bilgilerinin doğrusunu yanlıştan nasıl
ayırabileceğimiz konusunda elimizde bir ölçüt var mı? Hemen hepimizin
zihninde en azından Hanefilik, Maturidilik gibi mezheple ilgili sembolik
değeri yüksek bir isim vardır; mezhepler konusunda birkaç isim, birkaç
cümle dışında ne söyleyebiliriz ki? Bu, sizleri de düşünmeye davet ettiğimiz hususlar, bize, dinin en temelde bilgi işi olduğunu göstermektedir.
Maalesef, sadece ülkemizde değil, İslam dünyasında da, hatta bütün
dünyada “din” konusu büyük ölçüde problemlidir; konuşulması da, anlaşılması da, tartışılması da çok kolay değildir. Din, dindarın da, din karşılı
olanların da, çok iyi bildiğini zannettiği bir konudur. Her ne sebepten ise,
herkes, din konusunda neyi, ne kadar bildiğini, bildiğinin ne kadar doğru
olduğunu pek sorgulamak istemez. Sorunun nerden kaynaklandığına
gelince; “Din”in öncelikle bir ”bilgi” işi olduğu pek bilinmemektedir.
Dindar olmak da, tutarlı bir din karşıtı olmak da, sadece ve sadece bu
alanda güvenilir bilgi sahibi olmakla mümkün olabilir. Dinin bilgi boyutu göz ardı edildiği için, çoğu insan gündelik hayatta gördüklerine,
tanık olduklarına ve gözlemlerine dayalı bir tavır sergilemektedir. Bu
durum, tepkisel tutum ve tavırların belirleyici olmasına yol açmaktadır.
Sonuçta, insanların iletişimini kolaylaştırması gereken din, kutuplaşmayı, kamplaşmayı artırır hale gelmektedir. İnsanlar, birbirlerini kolayca
ötekileştirebilmektedir. Oysa kimin inanıp inanmadığı; hangi dine, nasıl
inandığı; nasıl bir tutum ve tavır içinde olduğu hiç kimsenin meselesi
değildir; olmamalıdır. Şöyle bir gerçek de ortadadır: Tarih boyunca,
insanların toplu halde yaşadığı her yerde din de var olmuştur. Şimdiye
kadar yapılan araştırmalar, dinden bütünüyle uzak bir toplumun var olduğunu göstermemiştir. Bu durumda bizi ilgilendiren en mühim nokta şu
olmaktadır: İçinde yaşadığımız toplumu anlamak istiyorsak, bu toplumda
yaşamanın bize yüklediği entelektüel bir sorumluluğun farkındaysak,
dindar ya da din karşıtı olmaktan öte, öncelikle dini doğru anlamak
durumundayız. Din konusunda, özgürce düşünebilecek kadar doğru bilgi
sahibi olmayanlar, içinde yaşadıkları kültürü doğru anlayamayacakları
gibi, evrensel ölçekte düşünme imkanına da kolay kolay kavuşamazlar.
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Türkiye’nin de, İslam dünyasının da temel açmazlarından birisinin din
konusundaki bilgi boşluğu olduğunu düşünmekteyiz. Din alanında, tahminlerin ötesinde, korkunç bir cehalet vardır. Suriye’de, Irakta ve diğer
halkı Müslüman olan ülkelerde yaşanan tüm olumsuzlukların ve akan
kanın cehaletten ve hamakattan (ahmaklıktan) başka bir izahı olabilir
mi? İşin en kötü yanı, bilerek ya da bilmeyerek cehaletin teşvik ediliyor
olmasıdır…
Din alanındaki cehalet ve bilgi boşluğu, dinin doğasında var olan birleştiricilik, bütünleştiricilik, toplumsallaştırma ve sosyalleştirme gibi
birtakım niteliklerin etkin olmasını engellemektedir. Din, birleştirmek
yerine ayrıştırmaya, çarpık görüş, düşünce ve eylemlere meşruiyet kazandırmaya başlamaktadır. Daha ötesi, dinin kendisi çatışmanın bir parçası
haline dönüşmektedir.
Din alanındaki cehalet ve bilgi boşluğu, dinin lehinde veya karşısındaki, birtakım tepkisel tutum ve tavırların, dinle özdeşleştirilmesi gibi bir
yanılgıya yol açmaktadır. Bu, anlayışın en hafif ifadelerinden birisi için,
“onlar Müslüman ise, ben değilim” şeklinde kurulan cümleler olduğunu
hatırlamakta fayda vardır. Birtakım bireysel veya toplumsal yanlışlar
üzerinden dinin bütünüyle mahkum edilmesi de, bilgisizliğin sonuçlarından birisidir.
Din alanındaki cehalet ve bilgi boşluğu, İslam gibi akıl temelli, bilginin
değer olduğunu vurgulayan, bilimi teşvik eden bir dinin, akıl ve bilim
düşmanlığını meşrulaştırmak için kullanılmasına da sebep olmaktadır.
Her ne kadar akıl düşmanlığını akıl ile yaptığının farkında bile olmayanların ciddiye alınması doğru değil ise de İslam gibi bir dinin akıl
karşıtı ahlaksız duruşlara payanda yapılması, İslam’a yapılabilecek en
büyük saygısızlık ve kötülüktür. Aynı şekilde bilim düşmanlığı da, din
ile temellendirilmek istenmektedir. Oysa, Kur’an’ın ilk ayeti “oku!” diye
başlamaktadır. Kur’an, insandan bilmediği şeyin ardına gitmemesini,
bilgi ve belgeye dayalı olarak düşünmesini ve yaşamasını istemektedir.
Diğer taraftan, din alanındaki bilgi boşluğu ve cehalet, bütün insanlığın
ortak tecrübesinin ürünü olan birtakım evrensel nitelikli kazanımların
anlaşılmasını zorlaştırdığı gibi, bazı yüksek değerlerin İslam’a karşı
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olduğu şeklinde ciddi yanılsamalara da sebep olmaktadır. İslam’ın demokrasi, temel hak ve özgürlükler, insan hakları gibi yüksek değerleri
karşı olması düşünülebilir mi?
Dinin anlaşılması planında, Müslümanları kan dökülmesine kadar uzanan
çatışmalara sürükleyen yanlışlardan birisinin, mezhep, cemaat, tarikat
gibi beşeri oluşumları dinin yerine koymak olduğunu düşünmekteyiz.
Oysa, daha önce de dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, bütün mezhepler
beşeri oluşumlardır. Hz. Muhammed’in sağlığında herhangi bir mezhep,
cemaat, tarikat yoktu. Kur’an herhangi bir mezhepten, cemaatten, tarikattan söz etmez. Adı ne olursa olsun, hiçbir mezhep, kendisini İslam’ın
yerine koyamaz. Hiçbir mezhep, İslam’ı tek başına kendisinin temsil
ettiğini iddia edemez.
Söz mezheplere gelince, akla gelen ilk soru, mezheplerin niçin ortaya
çıktığı olmaktadır. Bu sorunun cevabını anlayabilmek için, insanların
bir grup halinde, farklı anlayışlara sahip olmalarının sebeplerini düşünmek gerekmektedir. Toplumdaki gruplaşmalara dikkat edecek olursak,
insanların daha güvenli, daha müreffeh bir hayat için örgütlendiklerini
görürüz. Örgütlü yapılar, beraberinde güç birikmesini getirirler. Sosyal
hayattaki en önemli güç kaynağı da, siyasi erktir. Siyaset, toplumların
idare etme sanatı olarak tarif edilse de, esas itibariyle, güç kontrolü ve
toplumu biçimlendirme faaliyeti olarak anlaşılmalıdır. İnsanların grup
halinde farklı düşünmelerinin en mühim sebeplerinden birisi siyaset ve
siyasi güçtür. Erken dönemde ortaya çıkan mezheplere bakacak olursak,
çoğunun var olan iktidarlara karşı, bir tür muhalefet olarak işlev gördüğünü anlayabiliriz. Demek ki, mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olan
en mühim sebeplerden birisi siyasettir.
İnsan sosyal bir varlıktır; hayatını toplum içinde sürdürür; hayatın anlamını diğer insanlarla birlikte yaşarken yakalayabilir. Öyleyse, insanların
farklı düşünmelerinde içinde bulundukları ortam, oldukça belirleyici
olmak durumundadır. Bunun için her insanın içinde yetiştiği toplumun
bir ürünü olduğu söylenmektedir.
Ekonominin, üretimin insanların bireysel ve toplumsal hayatındaki yerini
görmezlikten gelmek mümkün olabilir mi?
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Şimdi mezhebin tanımını tekrar hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz: “Din anlayışındaki farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu
ortaya çıkan beşeri oluşumlara Mezhep denir.”
Bu tanımı daha iyi anlayabilmek için, şu soruları sorabiliriz:
-- Din nedir?
-- Dinin anlaşılma biçimi nedir?
-- Dinin anlayışındaki farklılaşma ne demektir?
-- Dinin anlaşılmasındaki farklılaşmaların kurumsallaşması ne demektir?
-- Beşeri oluşum nedir?
-- Sorulması gereken bir diğer soru, din ve mezhep arasında ne
fark vardır?
Aslında bütün bu soruların cevabı mezheple ilgili tanımda saklıdır. Mezhepler, dini anlayışların farklılaşması ve bu farklılaşmanın kurumsallaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burada kastedilen din olan
İslam, kurucu ilkeleri Tanrı tarafından belirlenmiş, belirleyici tek bilgi
kaynağı Kur’an ve akıl olan bir dindir. Dini anlayan, yaşayan ve kurumsallaştıran insanın ta kendisidir. Din alanındaki anlayış farklılıkları,
uygun ortamlar bulunca kurumsallaşmaya ve toplumda iz bırakmaya
başlar. Bizim sorunumuz, beşeri olan anlayış farklılıkların ve bunlara
dayalı olarak ortaya çıkan kurumsal yapıların kutsallaştırılarak dinin
yerine ikame edilmesidir. Mezhep, cemaat, tarikat dinin yerini aldığı
zaman, ister istemez din devre dışı kalmış olmaktadır.
Şimdi Ortadoğu’da yaşananlar üzerinden konuyu biraz daha anlaşılır kılmak mümkün görünmektedir. Yeryüzünde 1,5 milyar’ı aşkın Müslüman
yaşamaktadır. Bu Müslümanların her biri aynı inanç, düşünce ve yaşam
tarzına sahip değiller. Örneğin şu anda gündemde IŞİD ve El-Kaide gibi
gruplar mevcuttur. Söz konusu gruplar şiddet eylemleri sırasında “Allahu Ekber” diye bağırmaktadırlar ancak öldürdükleri veya infaz ettikleri
kişilerin de aynı şekilde son sözleri “Allahu Ekber”dir. Ölen de öldüren
de Müslüman olduğunu söylemekte, din adına öldürdüğünü, din için
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şehit olduğunu iddia etmektedir. Her iki taraf için de, “Müslüman değil”
demek doğru olur mu? Bu insanlar aynı kültürün bir ürünüdür; farklı
düşünmeleri son derece doğaldır. Sorun, sadece kendi mezheplerini tek
doğru olarak, daha doğrusu İslam olarak görmeleri, karşısındakileri İslam’ın dışında değerlendirmeleridir. Şu anda Ortadoğu’da yaşanan, fiilen
bir mezhep çatışmasıdır. İnsanların bir kısmı Şii ya da Sünni oldukları
için, Şiiler ya da Sünniler tarafından öldürülmektedir.
Dünya üzerindeki Müslümanların yaklaşık %10-15’inin Şii olduğunu
bilmekteyiz. Müslümanların çoğunluğu Sünni anlayışa, bir başka ifade
ile Ehl-i Sünnet ve Cemaat’a mensuptur. Sünni görüşü paylaşanların da
önemli bir kısmı amelde Hanefi veya Şafii’dir. Ayrıca Hanbeli ve Maliki
mezhebine mensup olanlar da vardır. Ehl-i Sünnet anlayışının itikadi
boyutunda ise Maturidilik ve Eş’arilik belirleyici olmuştur.
Yaşayan Şiilik denilince de akla öncelikle İran gelmektedir. İran İslam
Cumhuriyeti’nin anayasasında devletin dininin İslam ve mezhebinin de
Caferiye - İsna Aşeriye olduğu açıkça belirtilmektedir. Caferiye, İmamiye ve İsna-aşeriyye aynı anlamda kullanılmaktadır. Cafer es-Sadık’tan
dolayı Caferiye, masum imamların sayısının 12 olmasından dolayı İsna-aşeriye yani oniki imamcılık ve imamet meselesinin dinin asıllarından
sayılması sebebiyle de İmamiye ismi kullanılmaktadır. Şia’nın en büyük
kolunu İmamiye oluşturmaktadır. Yeri gelmişken Şiiliğin de tek tip olmadığını ve farklılıkların, farklı kolların bulunduğunu hatırlatmakta fayda
vardır. Günümüzde bu Şiilik şemsiyesi altında, Şia’nın üç kolu yer alır:
İmamiye (onun yaşayan alt kolu Nusayriliktir), İsmailiye (onun yaşayan
alt kolu Dürziliktir) ve Zeydilik mevcuttur.
Zeydiye gaib imamı kabul etmemesi ve Ebu Bekir ve Ömer’in daha az
faziletli olmalarına rağmen imam olabileceği görüşüyle İmamiye’den ayrılır. İsmaililiğin bir başka ismi Seb’iyye yani yedi imamcılardır. İmamiye
Oniki İmam kabul ederken, İsmailiye yedi imam kabul eder. İmamiye
Şiasına mensup olanlara göre 12. İmam Muhammed Mehdi, hicri 260
yılında, öldürülme korkusundan dolayı saklanmıştır. Hicri 328 yılına
kadar devam eden birinci gizlilik dönemin adı “Gaybet-i Suğra” yani
küçük gizliliktir. O tarihten itibaren “Büyük Gizlilik” dönemi başlar.
Onlara göre 12. İmam halen sağdır. 12. İmam Muhammed Mehdi’nin,
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kıyamete yakın bir zamanda insanların arasına gelip yeryüzünü adalet
ile dolduracağına inanılmaktadır.
Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, Ortadoğu’da hatta İslam
dünyasında olup bitenleri doğru anlayabilmek için, din faktörünü bütün
yönleri ile hesaba katmak gerekmektedir. Şu anda Irak’ta, Suriye’de,
Pakistan’da ve benzeri yerlerde, fiilen bir mezhep çatışması yaşanmaktadır. Mezhepler, ötekileştirmeyi ve olup bitenleri meşrulaştırmayı kolaylaştırmaktadır.
Olayları biraz daha yakından anlamaya çalışalım. Suriye’de bir savaş
yaşanıyor ve bu savaşın tarafları kimlerdir? Savaşın odağında ne bulunmaktadır? Aslında Suriye’de Savaşı’nın odağında doğrudan mezhep
yoktur. Ortada bir iktidar kavgası vardır. Bu kavganın uluslararası boyutu
mevcuttur. İşin içine İran ve Suudi Arabistan girince, mezhepler de kendiliğinden girmiş olmaktadır. Mezhepler savaşları meşrulaştırmak için
son derece uygun enstrümanlardır. Irak’ta ise mezhep savaşı açıklıkla
görülmektedir. Türkiye’nin Suriye politikalarında düştüğü bir yanılgı
vardı. Türkiye, Esed’in içinden geldiği Nusayrilerin (toplumun yaklaşık
% 10-12’sini teşkil ederler) yeterince güçlü olmadığını, Esed’in bütün
gücünü bunlardan aldığını, muhalifler desteklenirse, Esed’in kolayca
iktidardan düşürebileceğini zannediyordu. Halbuki Esed gücünü, daha
çok zengin, aristokrat Sünni kesimden almaktadır. Bu Sünni kesim bürokraside ve devlette ciddi bir yer edinmiştir. İnsanlar kurulu düzenin
bozulmasından, sahip oldukları kaybetmekten her zaman korkarlar. Olay
ve olguları doğru değerlendirebilmek için, insan gerçeğini ve tarihi daima
hesaba katmak gerekir.
Suriye’deki olayların odağında, esas itibariyle iktidar kavgasının yer
aldığını ifade etmeye çalışmıştık. Buradaki gelişmelerin İslam dünyasını
derinden etkileyen Arap Baharı’ndan bağımsız olacağı elbette düşünülemez. Ancak her bölgenin her ülkenin kendine özgü niteliklerinin de
belirleyici olduğu bilinen bir husustur. Bizler, Arap dünyasındaki gelişmeleri, daha çok Batı basını üzerinden okumaya çalışıyoruz. Bunun ciddi
bir handikap olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Diğer taraftan, çözüm
odaklı yürümek, bilgi ile hareket etmeyi gerektirir. Sanıyorum, İslam dünyasında olup bitenleri bilgiden çok, duygu ile değerlendiğimizi söylemek
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pek yanlış sayılmaz… Türkiye açısından Ortadoğu’daki meseleleri ele
alırken verilere dayalı değil de duygulara göre hareket ediyor olmamız,
üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Suriye’de bir iktidar kavgası
yaşanırken ekonomik kaygılar da söz konusu olmuştur. Bir taraf (Rejim)
elindeki gücü korumaya çalışırken diğer taraf (Muhalifler) güç elde
etme peşindeydi ve bu çatışmanın yarattığı bir boşluk bulunuyordu. Bu
boşluktan yararlanmak isteyenler ise her zaman olacaktır. Esed rejimi
de doğal olarak kendi çekirdek tabanından destek almak istedi ve buna
karşılık oradaki otorite boşluğu farklı oluşumları Suriye’ye taşıdı. Hemen
arkasından yaşananlar ise Suriye’deki gelişmelerin kaderini değiştiren en
önemli hadiselerden biridir. Söz konusu gelişme İran’ın yönlendirmesi
ile Hizbullah’ın Suriye rejiminin yanında savaşta yer almasıdır. Buradaki
soru İran’ın neden Suriye rejiminin yanında olduğu ve Hizbullah’ı neden
rejimin yanında savaşmaya yönlendirdiği sorusudur.
Tabii ki İran’ın Suriye’ye destek vermesi bir mezhep dayanışmasıdır
ancak, mezhep dayanışmasının ötesinde, eğer İran Suriye’deki üstünlüğünü kaybederse Lübnan’daki üstünlüğünü kaybedecektir. Lübnan’daki
üstünlüğünü kaybederse İran’ın Irak’taki Şii kesimle irtibatı büyük ölçüde zedelenmiş olacaktır. Görüldüğü gibi İran’ın bu mezhepsel desteği
aslında kendi güç ve iktidar algısı ve ulusal çıkarları ile ilgilidir. İran,
dünyada Şiilerin yaşadığı her yer ile ciddi olarak ilgilenmektedir. Bu
durum da Din ile siyasi iktidarın, Din ile ticaretin iç içe geçmiş olduğu
bir yapının oluşmasına yol açmaktadır. Mezhep ise bu savaşı meşrulaştırıcı bir rol üstlenmiştir.
Irak’ta %60, Suriye’de %12, Azerbaycan’da %70, Bahreyn, Kuveyt
ve Birleşik Arap Emirliklerinde %30- %70 Şii nüfus bulunurken, Orta
Asya’ya uzandığımızda Pakistan’da %15-20, Hindistan’da %15-20, Afganistan %15 oranında Şii’nin yaşadığı görülecektir. Bu ise şu anlama
gelmektedir; İran eğer Suriye’deki gücünü kaybederse Körfez ülkeleri
ile de irtibatını ve buradaki gücünü kaybedecektir. İran güçlendiği taktirde, Körfez ülkelerindeki (Suudi Arabistan’daki) Şii’leri de kullanma
potansiyeline sahip olacaktır.
Irak açısından ilginç bir durum söz konusudur. ABD’nin Irak’a müdahalesi İran’ın önünü açmıştır. Maliki’nin politikaları, Sünni anlayışa sahip
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olanları merkezi yapıdan daha da uzaklaştırmış, Saddam’ın gitmesiyle
travma yaşayanlarla birlikte, Sünnilik vurgusu canlanmaya başlamıştır.
Burada ortaya çıkan boşluk, Sünni vurgunun Şiilere karşı yönlendirilmesini kolaylaştırmıştır. Nitekim IŞiD, bu boşluğu çok iyi değerlendirmiş ve
Sünni aşiretlerden destek bulmuştur. IŞİD Suriye’de Esed güçlerine karşı
savaşan gruplardan birisi idi. Daha önce el-Kaide’nin şemsiye altında
varlığını sürdürürken, Bağdadi ile birlikte daha bağımsız hareket etmeye
başladı. Suriye’de, İslam dünyasında muhtelif yerlerden devşirdiği, daha
çok günahkarlık duygusu baskın olan insanları, arınmaya ve kurtuluşa
davet ederek savaşın bir parçası haline getirdi.
Irak’ta Kuzey kendine özgün bir yapıya sahiptir. Diğer taraftan ülkenin
orta bölgesinde azımsanamayacak bir sayıda Sünni nüfus mevcuttur fakat
iktidar Şiilerin elindedir. Şimdi İŞID’ın ortaya çıkmasında en önemli
etkenler nedir diye sorulacak olursa, Kürtler kendilerine özgü bir bölgede, ülkenin kuzeyinde kendilerine daha güvenli bir bölge yarattılar.
Diğer yandan Şii’ler iktidardır. Cumhurbaşkanı, Sünni kökenli Talabani,
sessiz ve yönetimdeki etkisi çok azdır. Ülkedeki tüm güçler Başbakan
Maliki’nin elindedir ve Başbakan Maliki de İran ile işbirliği içerisindedir.
Bu çerçevede meselenin farklı boyutlarına baktığımız zaman ülkedeki
Sünni’ler yakın zamana kadar iktidarı (Maliki yönetimini) destekliyorlardı ancak Maliki iktidarı ülkedeki Sünnileri büyük ölçüde dışlamıştır.
Diğer yandan Tarık Haşimi’nin yargılanması ve Türkiye’ye kaçması,
bardağı taşıran son damlalardan birisi olmuştur. Bu arada söz konusu
dışlanma sonucu ülkede bir Sünni Öfke birikmiştir. İşte burada IŞİD’ın
yaptığı şey biriken bu Sünni Öfkeyi bir güce dönüştürmek oldu. Ve buradaki aşiretlerden beslenen IŞİD’ın bölgede önemli bir toplumsal desteği
de bulunmaktadır. Basından öğrenebildiğimiz kadarıyla Tarık Haşimi de
IŞİD’i desteklediğini açıklamıştır.
Irak’da adından hiç söz edilmeyen, kayda değer bir Türkmen kitlesi
mevcuttur. Musul, Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu gibi yerlerde yaşayan Türkmenlerin nüfusu hakkında maalesef elimizde güvenilir veriler
yoktur. Türkmenlerin görmezlikten gelinmesi, üzerinde ciddi olarak
düşünülmesi gerekli olan bir husustur.
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Türkmenlerin bir kısmı Şii, bir kısmı ise Sünnidir. Şii ve Sünni Türkmenler maalesef bir birlik oluşturamamışlardır. Son IŞİD katliamlarında en
çok zarar görenlerin Şii Türkmenler olduğu bilinmektedir. Bu durum,
Şiilik-Sünnilik meselesinin Araplardan ve Farslardan çok Türklerin meselesi olduğunu akla getirmektedir. Türkmenlerin karşı karşıya kaldıkları
bu tablo, ayrı bir tartışma konusuyken, konumuz odağında olan Mezhep
farklılaşması Türkmenlerin en büyük dertlerini oluşturmaktadır. Çünkü
Türkmenlerin içlerinde de Sünni ve Şii gruplar birbirleri ile uğraşmaktalar. Türkmenlerin, Irak denkleminde hiç telaffuz edilmemesinin ana
sebeplerinden biri de budur. Bu gibi sebeplerden dolayı mezhepsel ayrılıkları bilmeden Ortadoğu’daki sorunları anlamak da mümkün değildir.
Konunun iki farklı boyutuna daha dikkat çekmek istiyoruz. Ortadoğu’da
olup bitenler, temelde siyasi ve ekonomiktir. Din ve mezhepler, çatışmaları meşrulaştırmak için acımasızca kullanılmaktadır. Diğer yandan
Ortadoğu’daki bu mevcut kavganın bir başka açıdan Petrol kavgası olduğunu söylenemez mi? Petrol rafinelerinin kimde olduğu konusunda
son zamanlarda bazı haberler çıkmıştır. IŞİD, ülkenin önemli rafinelerini
elinde bulundurduğunu belirtirken, ardından ülke yönetimi bunu yalanlayarak rafinelerin kendi kontrolleri altında olduğunu belirttiler. Bu
yüzden devletin ve IŞİD gibi grupların ayakta durabilmeleri için gelir
kaynaklarına ihtiyaç vardır. Meseleye biraz daha farklı bir açıdan da
bakabiliriz: Petrol denildiği zaman işin içine doğrudan İran’da girmiş
olmuyor mu? Örneğin IŞİD’in ve Suriye’deki El-Nusra cephesi gibi
grupların sermayeleri aslında Körfez sermayeleridir. Ve Ortadoğu’daki
savaşların devlet anlamında iki tarafı mevcuttur ki bunlar İran ve Suudi
Arabistan’dır. Bu iki ülke fiilen savaşın içinde değillerdir ancak aslında
Ortadoğu’daki savaşın tam da içindeler. Örneğin IŞİD eğer Bağdat’a
saldırıya geçerse İran’ın sessiz kalacağı düşünülebilir mi?.
Burada sorulması gereken önemli bir soru şudur: Ortadoğu’daki gelişmeler, acaba domino tesiri ile bütün İslam dünyasına yayılabilecek bir
Şii-Sünni çatışmasına yol açabilir mi? Ve eğer böyle bir çatışma ortaya
çıkarsa Türkiye’nin tavrı ne olur? Kanaatimizce, İslam dünyası böylesi
küresel boyut kazanabilecek bir çatışma riski ile karşı karşıyadır. Böyle
bir savaş, şayet başlarsa, ne zaman biteceğini kestirmek asla mümkün
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olamaz. Böylesi bir savaşı, ancak Türkiye önleyebilir. Türkiye’nin etkili
olabilmesi için de, öncelikle kendi iç sorunlarının üstesinden gelmesi,
ülkeyi kolay kutuplaşan bir ülke olmaktan, dini, ayrılıkçı duruşlara meşruiyet kazandıran bir araç olmaktan çıkartması gerekmektedir.
Cevaplanması son derece zor ancak sorulması gereken bir diğer soru da
petrol ile ilgilidir. Bilindiği gibi Petrolün 35-55 yıllık bir ömrü bulunmaktadır ve dolayısı ile burada savaşlara sebep olan petrol sınırsız değildir.
Teknolojinin, tarımın ve farklı bir gelişimin olmadığı, tüm sermayenin
petrol üzerine kurulu olduğu bu bölgede (Ortadoğu) var olan petrolün
tükenmesi durumunda Ortadoğu’nun durumu ne olur? Ki Kuzey Irak
Kürtleri şu anda var olan petrolüne güvenerek bağımsızlık girişimlerine
bulunuyor ve tüm strateji var olan petrol üzerinden yürütülüyor. Ancak
burada da petrolün sonlanması ne anlama gelmektedir?
Kısaca özetleyecek olursak; mezhepler beşeri oluşumlardır. Bilindiği gibi
İslamiyet’in doğuşunda mezheplerden söz edilemez. Sonradan ortaya
çıkmışlardır. Mezhepler kendi zamanlarında, günümüz siyasi partileri
gibi işlev görmüşlerdir. Günümüz siyasi partileri nasıl siyasi iktidarı
elde etmeye çalışıyorlarsa Mezhepler de aynı eğilimde olmuşlardır. Buradan yola çıkarak “Mezheplerin ortaya çıkışında temel belirleyici faktör
Siyasettir, Siyasi erki ele geçirme çabasıdır” diyebiliriz.
Mezhepler hiçbir zaman din ile özdeşleştirilmemelidir. İslam bireyi esas
alan bir dindir. İman bireyseldir; dileyen inanır, dileyen inkar eder. Kimse
kimseyi, ne Müslüman olması konusunda ne de birtakım ibadetleri yerine
getirme konusunda zorlayabilir. İslam açısından sorumluluk da bireyseldir; kimse kimsenin günahını çekmez. İslam açısından cennete hak
eden gider; cennete toplu rezervasyon mümkün değildir. Mezhep,cemaat
veya tarikat farklılıkları, ne insanların bir başkasını ötekileştirmesini ne
de İslam dışı ilan etmesini gerektirir.
Bir insanın Müslüman olması için herhangi bir mezhebe veya tarikata
bağlı olması kesinlikle gerekmez. Bu söylediğimiz mezhepleri ortadan
kaldıralım şeklinde anlaşılmamalıdır. Mezhepler vardır; insanların bazı
ihtiyaçlarına cevap verdiği müddetçe var olmaya da devam edecektir.
Sorun mezheplerin var olması değil, mezheplerin dinin yerini almasıdır.
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Mezheplerin varlığı tabii ki inkar edilemez ancak din ile de özdeşleştirilemez: Mezhepler beşeri oluşumlardır.
İslam dünyasında akan kanın durmasını, insanların onurlu bir yaşam sürdürmesini istiyorsak, biraz da Müslümanların üretmiş oldukları kültürü
eleştirel bir çerçevede yeniden değerlendirmemiz, tenkit ve tahlile tabi
tutmamız gerekmektedir. Müslümanların üretmiş oldukları kültür, mevcut haliyle şiddet üretmektedir. Ve bu şiddetin damarlarının kurutulması
gerekmektedir. Bu kültürde insan buharlaşmış, görünmez hale gelmiştir.
İslam’ın insana insan olarak değer verdiğinin yeniden keşfedilmesine
ihtiyaç vardır. Bu anlamda insanlara mezhebin din olmadığını anlatabilirseniz, mezhep ayrılıkları bir zenginlik olarak anlaşılır. Ondan dolayı
insanlar birbirlerini öldürmezler. Ne var ki mezhep ve din arasındaki farkın anlaşılması, maalesef Müslümanların bütün sorunlarının çözüleceği
anlamına gelmemektedir. Sorunların en temelinde yatan şey Cehalet ve
Hamakattır. Bu iki temel sorunun giderilmediği sürece Müslümanlar
birbirlerini öldürmeye devam ederler. Benim burada yaptığım ise insanları din ve mezhep konusunda aydınlanmasını sağlamak ve burada bile
öğrenilenlerle belki insanların ölmesini engellemeye çalışmaktır.
Sözün özü şu dur ki, Dini çatışmaların odağından çıkartmamız gerekiyor. Dinin çatışmaların odağından çıkması, mezhepler açısından bakıldığında, mezheplerin din olmadığını insanlara anlatılmasına bağlıdır.
Başka bir açıdan bakıldığında ise, İslam dininin üst seviyede rasyonel bir
din olduğu gerçeğini görmeye ve İslam dininin siyasi meseleleri insana
bıraktığı gerçeğinin doğru anlaşılmasına bağlıdır.
Bir ilahiyatçı olarak İslam’ın siyasi meseleleri insana bıraktığını söyleyebilirim. İslam’ın egemenlik iddiası yoktur. Ancak bir Müslüman’ın
egemenlik iddiası olabilir. Bir Müslüman, bu toprakları daha iyi idare
edebileceğine ve adaleti sağlayabileceğini inanabilir ve bu doğal bir
haktır.
İslam size der ki; Sizin dininiz size, benim dinim bana. Dinde zorlama
yoktur. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. İslam bir rejimden, bir sistemden söz etmez. Diğer yandan Kur’an’da siyasi prensipler denilebi78

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

lecek kurucu ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerden bazılarını şu şekilde
sıralayabiliriz:
-- Aklın her anlamda ön planda tutulması,
-- İşlerin istişare, danışılarak, şura ile halledilmesi,
-- İşlerin ehline verilmesi,
-- Adaletin hayatın tüm alanlarında sağlanması,
-- Bilgiyle, belgeyle ve verilere dayalı olarak hareket edilmesi…
Bu ilkelerin, aynı zamanda insanlığın ortak tecrübesi olan gelişmiş demokrasilerin de kurucu ilkeleri olduğunu görmek zor değildir. Dinin, en
temelde bilgi işi olduğunu, bilmekten korkmamak gerektiğini, bilgiye
açık olmanın dinin gereği olduğunu anlayabilirsek, dinin sorun olmaktan çıkarılabileceğini, farklılıkların zenginlik olarak görülebileceğini
anlayabiliriz.
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Orta Doğu’da Demokrasi ve
Demokratikleşme
Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük

O

rtadoğu’da demokrasi ve demokratikleşme konusu çerçevesinde
öncelikle Arap Baharı ve devrimler hakkında ayrıntılara değinmeyeceğimi belirterek başlayayım. Bunun iki nedeni var. İlki program
kapsamında Arap devrimi ile ilgili tartışmalar yapıldı. İkincisi ise bu tip
gelişmeleri devrim olarak adlandırmak için, sağlıklı bir okuma yapmak
için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünenlerdenim. Devrimlerin başladığı 17 Aralık 2010’a kadar geçen süreçte Ortadoğu’nun
geldiği süreçte demokrasi konusundaki çetin sınavının hikâyesini anlat-

maya çalışacağım.
Üç farklı Ortadoğu tanımı vardır. Geniş anlamdaki tanımı yaparsak 23-24
ülkeyi katarak Kuzey Afrika ve Batı Sahradan Türkiye’yi de içine alarak
Pakistan’a kadar uzanan, Güneyde Yemen ile Orta Asya ülkeleri ve Kafkasları da içine alarak yapabiliriz. Ya da etnik temelli Arap Ortadoğu’su
denilebilir. Bunlarında yanında benim de tercih ettiğim dar anlamda bir
Ortadoğu tanımı vardır. Batı da Mısır’dan başlayan Yemen’i içine alan
İran’a kadar uzanan Afganistan’ı dâhil etmeden Türkiye’yi kısmen içine
alan bir tanım kullanabiliriz.
Diğer bir sorun ise Demokrasi tanımıdır. Bu zor fakat eski olan kavram
bundan 2500 yıl kadar önce Perikles’in Cenaze Evi söyleminde dile
getirdiği (isonomia ve isegoria) Eşitlik ve Özgürlük’ün 2500 yıllık bir
biyografisi olan bir kavramdır. Ama 1990’lı yıllardan sonra dünyanın
farklı bölgelerinde farklı coğrafyalarında demokrasi ve demokratikleşmek kavramı uluslararası ilişkiler öğrencileri için en temel ve en po81
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püler konularından biri olmaya başladı. Kavrama ilişkin tartışmalar ve
söylemler kavramların tanımlamasını da oldukça zorlaştırdı. Buna dair
birkaç isim zikredecek olursak Shumpert, Samuel Huntington, Robert
Dahl gibi bir sürü isim vardır. Bu isimlerin vurguladığı birçok söylem
vardır. Bunlardan en önemlisi özgür, adil ve yarışmacı seçimlerdir. Özgür
ve adil seçimler demokrasi için sürekli yapılan vurgulardan biridir. Ama
yeterli değildir. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Ortadoğu’da demokrasi
ve demokratikleşme olarak anlaşılan şey genellikle çoğunluğun yönetimi olarak anlaşılır. Bu doğru değildir. Bu durum özellikle Türkiye
dede yapılan tartışmalarda da tıkanmamıza neden oluyor. Yaklaşık 1
asra yakın geçmişe sahip olmamıza rağmen Türkiye’deki demokrasinin
konsolidasyonu yani bütün kurum ve kavramları ile demokrasiyi özdeşleştirmekten bahsediyorum. Demokrasiyi konsolide edebilmek için
Przeworski, demokrasiyi (The Only Game in Town) şehirdeki tek oyun
olarak tanımlar bunun anlamı demokrasiyi tüm kural ve kurumlarıyla
özümsemek demektir. Eğer demokrasiyi Ortadoğu’daki gibi çoğunluğun
yönetimi olarak algılarsak neden bu kavramın bölgede oturmadığının
cevabını ilk etapta vermiş oluruz.
Demokrasi aslında özgürlük, eşitlik, çoğulculuktur. Bu üç unsuru bünyesinde barındıracak önemli bir isim bize mihmandarlık eder; Jürgen
Habermas. Eleştirel teorinin yaşayan en önemli ismidir. Demokrasiyi
tanımlarken dört unsura vurgu yapar. Bunlardan ilki, bir merkez ve çevre
ilişkisidir. Uluslararası ilişkilerde Marksist bakış açısının (bağımlılık
ekolü veya yapısalcılık olarak da kullanılır), kalkınma ve azgelişmişlik
sorununu tanımlamak için kullanıldığı merkez ve çevreden farklıdır buradaki merkez ve çevre. Habermas ayrıca bir kamusal alandan ve hukuk
düzeninden bahseder. Gerçek anlamda bir toplumun demokratik olarak
tanımlanabilmesi için ve Ortadoğu’nun her anlamda demokratikleşmesi
için Habermas’ın kullandığı anlamda demokrasinin boyutlarının karşısında bir tik atmak gerekir.
Merkez dediği sistemik olarak kurumsallaşmış yasama, yürütme ve yargıdan bahseder. Genel olarak devletin erklerinden bahseder. Bunların
birbiri ile sistematik olarak çalıştığı kurumsallaşmış bir yapısı olması
ve bu erklerin ayrı olması lazım. Dünyada en iyi işleyen demokrasilerde
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erkler farklı güçlerin altındadır. Bugün ABD beğensek de beğenmesek de
dünyanın en demokratik ülkesidir. Bizlerin Ortadoğu’da gördüğü ABD
böyle olmasa bile kendi içinde erkleri sürekli ayrı tutması ve bunların
birbirlerini kontrol-denge altında tutması ABD’yi demokratik kılar. Fakat bir ülkenin demokratik olarak tanımlanması için merkezde yer alan
güçlerin kurumsallaşmış olması ve erklerin birbirlerini kontrol-denge
altında tutması yetmez. Bunu dışından işleyen kurumların ve yapıların
olması lazımdır. İşte bunlara Habermas çevre kurumları denir. Bunun
başında sivil toplum gelir. Bir ülkede eğer güçlü bir sivil toplum yoksa
demokratikleşme var diyemeyiz. 2010 yılında yapılan araştırmada dünyadaki 67 farklı ülkenin demokratikleşme tecrübeleri maceraları analiz
edilirken 54 ülkenin demokratikleşmesinde sivil toplum kuruluşlarının
birincil planda katalizör olduklarını, ampirik olarak yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur.
Çevreyi oluşturan bir diğer etken de akademik dünya yani düşünenlerden oluşur. Avrupa’nın tarihsel evriminde bu önemli bir noktadır. Batını
üstünlüğünden bahsederken bunun nedenleri ve gerekçeleri ile farklı
hikâyeler var. Avrupa’nın karanlık çağ dediğimiz dönemden bir sonraki
aşamaya geçmesi bir değişim-dönüşümdür. Bunu sağlayan kriterler vardır. Mesela önceden Avrupa’da olan feodalizm sistemi vardı. Bu sistem,
üretim, toprak, kişisel ilişkilerden oluşan bir sistemindir. Bugün Avrupa
Konseyi’nde yaklaşık 47 devlet var. Bundan 400-500 yıl kadar önce Avrupa’da siyasal birim sayısı bu rakam 500’ün üzerindedir. Fakat zamanla
Vestfalya Barışı’nın yaratmış olduğu etki ile birlikte bu feodal yapıdan
bugün ki modern devletler oluşmaya başlamasıdır. Buda en büyük etken
oluşan yeni sınıfların yavaş yavaş şekillenmeye başlamasıdır.
Feodalizmde en temel sınıf, dua edenler yani kilisedir. Sistemi yöneten onlardı; haç olmadan taç olmazdı. İkincisi savaşanlar vardı. Ve son
olarak çalışanlar vardı. Feodalizm kabaca bu üç sınıfla tanımlanabilir.
Daha sonra bu sınıflara yenileri eklenmiştir; sanatçılar. Sanatçılar bir
toplumun modernleşmesinde en önemli katalizörlerdi. Bizler Avrupa
tarihinde Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketlerinin olduğu
dönemler yeniden doğuş olarak anlatılır. Bu eksik bir anlatımdır. Eğer
bu dönüşümü sadece sanat ve edebiyat olarak tanımlanırsa onu etkilerini
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belirli bir alana hapsetmiş olursunuz. Aslında daha fazlasını ifade eder.
Bir sanatçının yaptığı heykel- resim içinde bulunduğu toplumu yansıtan
değiştiren büyük bir etkendir. Bu etken Avrupa’yı dönüştüren en büyük
etkenlerden biriydi. Diğer eklenen sınıf ise Thinkers yani düşünenlerdi.
Descartes’in düşünüyorum öyleyse varım olarak eksik çevirisini düzeltecek olursak devamında söylediği “Şüpheleniyorum öyle ise varım”
cümlesi ile kraldan, tanrıdan, papadan, dogmatik inançlardan, skolastik
inançları sorgulamıştırlar. Bu şüpheler reform hareketini başlatmışlardır.
Üçüncü gelen sınıf ise çok önemli bir rol alan burjuvaydı. Burjuva sadece
ticaretle uğraşan, kar maksimizasyonu peşinde olan bir sınıf değil aslında
daha fazlasıdır. Almanca kökenli olan ve kentli anlamına gelen bu kavram
değişmiş ve başka bir forma ulaşarak ticaretle uğraşan kentte yaşayan
ve parası olan kimselerdir. Paraları olduğu için daha fazla hak isterler.
Yani paramız var ama ekonomik hakkımız yok, ekonomik hakkımız var
ama sosyal haklarımız yok, sosyal hakkımız var ama siyasi hakkımız
yok derler ve elde ederler. Böylece Avrupa’daki tüm değişim sürecinde
Burjuva kilit rol oynar. 4 Temmuz 1776 da ABD’de bir bağımsızlık bildirgesi yayımlandı. Özgürlük bildirgesi ya da bağımsızlık deklarasyonu
denir ama aslında değildir. Bu bildirgenin ilan edilmesini 1783 Paris
Antlaşmasına kadar devam edecek ulusal kurtuluş mücadelesi olarak
adlandırılabileceğimiz bu bağımsızlık mücadelesinin sloganı “temsil
olmadan vergi olmaz” idi. Özgürlük, kurtuluş sloganları yerine onları
iten motivasyon vergi- temsil arasındaki sıkıntıydı. Bu yüzden çevreyi
oluşturan aktörlerin özgür olması gereklidir. Türkiye’deki demokratikleşme hikâyesinde Adnan Menderes’in dile getirdiği slogan “her mahalleye bir milyoner”di. Fakat bu milyoner siyasal iktidarın oluşturacağı
bir milyoner olacağı için siyasal iktidar ile organik bağ kurulur ve itici
bir güç olamaz.
Bu yüzden STK’lardan, akademisyenlere, stratejik araştırma merkezlerine, medyaya kadar tüm bu kurumların seslerini duyurabilecek yapıya
sahip olmaları gerekir. Çevre iyi çalışmaz ise bunun sonucunda Merkez
egemenliği ilan eder. Demokratikleşmede de süreç tıkanmış olur. Kamusal alan konusunda Habermas dendiği zaman akla gelen bir kavramdır. Habermas kamusal alan ile kastettiği köy kahvesinden üniversite
sıralarına ya da futbol maçından tiyatro izlemeye kadar kamusal alanda
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yapılan tüm konuşmalar kamusal alanın bir parçasını oluşturur. Dördüncü
Murat’ın kahvehanelerin, içkinin yasaklanmasında öncelikli neden dini
hassasiyetler değildi. Buralarda yapılan konuşmalar ülkedeki değişimler
için bir kıvılcım yaratabilir. M. Buazizi 17 Aralık 2010 da önce kendisini
sonra Tunus’u ve Ortadoğu’nun belli bölgelerini yakmış oldu. İşte bu
çeşit yangınlar dünyayı etkileyebilir. İşte bu kamusal alanlar iktidarını
perçinlemek isteyenler için tehlike arz eder. Habermas bunları söylerken
sosyal medya yoktu fakat şuan en önemli etkenlerden biri olmuştur.
Neden 2010’dan sonra Arap devrimleri patlak verdi sorusuna pek çok
açıklama getirilebilir. Ekonominin düşüşü, siyasal tahakküm, petrolün
olumlu olumsuz etkileri, İsrail etkeni, ABD ve AB’nin dışardan müdahaleleri vs, hiç biri yeni değildi. Ortadoğu’daki birçok 30 yıllık iktidar
birkaç yıl içinde devrildi. Sebep ise sosyal medyaydı. Sosyal medyanın
hayatımızdaki yeri ve önemi bakımından örneklendirmek gerekirse bundan 3-4 yıl evvel Batman’da yoğun bir şekilde töre intiharı-cinayetleri
olarak adlandırabileceğimiz genç kızlar intihar ettiler. Bu sosyolojik bir
vakadır. Fakat bunun araştırması yapılırken bunun nedeni olarak 14-15
yaşındaki kızlar 50-60 yaşındaki adamlar ile evlendirilmek zorunda
kaldılar. Sonuç olarak bu kültürel yapı bu intihara sebebiyet vermiştir.
Bu durum bana göre eksik bir analizdir. Bir olguya davranışa töre demek
için kemikleşmiş olması gerekmektedir. Yaklaşık 200-300 yıldır devam
eden bu geleneğe rağmen intiharların son yıllarda yaygınlaşmış olduğunu görüyoruz. Biz bunun adına ontolojik güvenlik diyoruz yani sizin
algıladığınız dünya ile yaşadığınız dünya arasında farklılık giderek artmaya başlamadır. Bu ontolojik güvenli sorunu ortaya çıkar ve kendinizi
güvende hissetmezsiniz. Yüz yıllarca yaşanılan bu geleneğin ardından
son dönemde bu kız çocukları televizyon ve internet yani medya aracılığı
ile bu durumun normal olmadığını algılamaya başlaması sonu oluşan bu
güvenlik sorunu tramvaya dönüşerek bu çocukları intihara sürükledi.
Bir anlamda rutinin dışına çıkılması ile oluşan ontolojik sorunu yaratan
etkendir. 17 Aralık 2010 da bu insanları sokağa döken faktörler sadece ekonomik veya siyasal anlamda tahakküm altında olmaları değildi.
Ontolojik güvensizlik durumun oluşması bu insanları sokağa döktü.
İşte kamusal alan, güçlü bir kamusal alan ülkenin demokratikleşmesi
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noktasında ya da demokratik bir ülkenin konsolidasyonu noktasında
önemli- belirleyici bir faktördü.
Dördüncüsü kamusal alanda sizin bütün bu alanlarda özgürlüklerinizi
güvence altına alabilecek bir hukuksal yapı olması gereklidir. Bunlar
yoksa demokratikleşmeden bahsedemeyiz. Bu konuya geçmeden demokrasi Ortadoğu’da nasıl yerleştirilebilir sorusunu sormadan evvel bir
diğer tartışmaya değinmek gerek. Bu mesele analiz düzeyi meselesidir.
Her bilimsel çalışmaların sınırları vardır ve sınırları ortaya koymak gereklidir. Yukarıda bahsettiğim Ortadoğu ya da demokrasi tanımım gibi.
Fakat Ortadoğu ve demokrasiyi birleştirirken de bu sınırları çizmek
gereklidir. Analiz sınırlarından kastımı izah etmek için II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olan dört faktörü sıralayacak olursak; Hitler
faktörü, Almanya’nın durumu, Milletler Cemiyeti’nin başarısız olması
ve uluslararası sistemin başarısız olması.. II. Dünya Savaşı’nın çıkma
nedeninin temelinde hangisi doğrudur? Burada tek yanlış hangisi doğru
sorusudur. Analiz düzeyini belirlemeniz gerekir, cevap Hitler ise birey
düzeyinden, Almanya ise devlet düzeyinde, uluslararası sistem iyi dizayn edilmemişti diyorsanız sistem üzerinden analiz yapıyorsunuzdur
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uluslararası veya eğer MC başarısız diyerek cevaplarsanız ise uluslararası aktörler üzerinden analiz yapıyorsunuzdur demektir. Soruma tekrar
dönecek olursam Ortadoğu ve demokrasi neden buluşamıyor? Bunu tek
yanıtı var dışsal faktörlerdir. Benim yapmış olduğum analizde, demokratikleşmeye engel uluslararası sistemin uluslararası faktörlerin Ortadoğu’nun demokratikleşememesinde dışsal faktörleri önemli görüyorum.
Tabii eğitim düzeyi, din-demokrasi arası etkileşim, ekonomik faktörler
ya da kendi içsel dinamiklerini yadsımıyorum. Fakat bu dışsal faktörler
Ortadoğu’yu olumsuz anlamda istisna kılar.
Samuel Huntington’un Medeniyetler Çatışması tezi yüzünden yanlış
anlaşıldığını düşünüyorum. Kendi analizi çerçevesi içinde durduğu
noktadan iyi bir analiz yaptığını da düşünüyorum. 1990’ların başında
demokrasi dalgaları olarak adlandırılabilecek üç tane demokratikleşme
haritaları çıkardı. Bunun dalgalar halinde yayıldığını düşündü. Birinci
dalga 19.yy’da Amerika’yı da katarak oluşturdu. İkinci dalganın da II.
Dünya Savaşı sonrası gerçekleştiğini (bu dalganın Türkiye’yi de kapsadığını söyleyebiliriz.) savundu. Üçüncü dalga ise 1970’lerde başladı.
Her demokratikleşme olumlu dalgasının belirli dönemlerde tersine dalga olarak kesinti ile karşılaştığını söyledi. S. Huntington bu çalışmayı
1990’larda yapmış olduğu için sonrasını ele almamış olduğundan biz
bugün dördüncü dalgadan söz edilebilir. Sovyetlerin dağılması, Doğu
bloğunun çökmesi ile Orta ve Doğu Avrupa’da önemli demokratikleşme
hamlesi yaşandı. Şimdi Ortadoğu’ya baktığımızda bu 4 dalga içinde dâhil
olamadığını görüyoruz. 2010 sonrasında ise yeni bir demokratikleşme
dalgası mı geliyor derken Mısır da yaşanan olaylar, Libya’nın konsolide
olamaması, Suriye’de yaşanan iç savaş gibi olaylar bu sorunun cevabının
olumsuz olduğunu gösterir. İşte bu durum Ortadoğu’yu istisnai kılar.
Bunun nedenlerini de sorgulamak gerek. Bu nedenlerin başında Ortadoğu da demokrasinin yerleşememesinin nedeni devlet inşası sorunudur,
devlet inşası sorunu ise kolonyal mirasın bir sonucudur. Dünyada coğrafi
keşifler olarak nitelendirilen sürece ben dünyanın Avrupa tarafından
parsellenme süreci olarak adlandırıyorum. Paradoksal bir şekilde, diğer bölgelere nazaran Ortadoğu’da Batı’nın kolonyal güçlerinin varlığı
son derece kısıtlıdır. Bu güçlerin Ortadoğu’daki egemenliği yarım aşırı
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geçmemiş olsa da yaratmış olduğu tahribat 300-400 yıllık bir kolonyal
hâkimiyete maruz kalan bölgeden daha derin olmuştur. Kolonyal güçlerin
bu bölgeden çekilirken plansız hareket etmesi, dokuyu alt-üst edecek
politikalar izlemeleri, bölgeyi sorunlu kılmıştır. Özellikle Soğuk Savaş
ortamında da iki büyük güç olan ABD ve Sovyetlerin bölgeye dair hassasiyetlerinin her zaman aynı olduğunu görürsünüz. Bu hassasiyetlerin
başında birbirini çevrelemek gelir. ABD bölgenin enerji kaynakları, jeopolitik konumu nedeni ile birinin diğerine oranla bölgedeki hâkimiyetini
engelleyecek politikalar ürettiler. Bunu sağlayacak rejimlerle de işbirliği
yaptılar. ABD ve Sovyetler bu nedenle etki alanları oluşturmaya çalıştı
bunu içinde buna uyabilecek rejimler ile yakınlaştılar. Bunun sonucunda
anti-demokratik rejimler güç kazanmışlardır.
Diğer yandan toplum ve devlet arasındaki ilişki ise demokratikleşme
konusunda ilerleyememesi konusunda diğer önemli bir etkidir. Tunuslu İbn-i Haldun yedi asır kadar önce Ortadoğu’nun toplumsal yapısını
tanımlarken kullandığı Asabiyye kavramında olduğu gibi bu kültürün
değişmeden bölgeye hâkim olduğunu görüyoruz. Göçebe klanlar, aileler,
kabileler gibi algılar yapılar devletin demokratikleşmede kamusal alanın
oluşmasını önlerken merkezi törpüleyecek çevrenin yeşermesini de önlemektedir. Ortadoğu’nun genelinde güçlü bir devlet yapısı vardır. Fakat bu
güç ekonomik anlamından ziyade bürokrasi anlamındadır. Ortadoğu’daki
güçlü devlet tanımı bunu yansıtarak devlet karşısında zayıf bir toplumun
oluğunu gösterir. Peki, neden zayıf bir toplum var? Çünkü Habermas’ın
tanımından yola çıkarak güçlü bir çevre yani güçlü bir toplum güçlü bir
kamusal alan yoktur. Buna neden olan hem içsel hem dışsal faktörler
vardır. Öncelikle içsel faktöre oryantalist bakış açısı ile baktığımızda
İslam’ın demokrasi ile ya da İslami kültürün demokrasi ile uyuşmadığı
ile ilgili çok fazla tez ileri sürülür. Ben bunların hiç birine katılmıyorum.
Eğer siz din ve demokrasi birbiriyle bağdaşmaz diyorsanız, bir Ortadoğu
ülkesi olan İsrail’i nereye yerleştireceksiniz? Yahudi şeriatçı “dinci” bir
devlet yapısı olan İsrail Ortadoğu’nun en demokratik ülkesidir. Türkiye’yi de dâhil ederek Türkiye den bile çok daha demokratiktir. İran
Ortadoğu’nun diğer ülkelerine kıyasla (yarışmacı seçimlere kıyasla net
söyleyemesekte en azından emirliklere ya da Mübarek dönemi Mısır ya
da Suudi Arabistan’a kıyasla birçok kritere göre daha demokratiktir. Din
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ve demokrasiyi bağdaştıramayan görüşler Anglosakson ve oryantalist
bakış açısı ile meselenin özünü sömürmeye çalışıyorlar.
Uluslararası ilişkilerde Ortadoğu’yu da ilgilendiren bir diğer sorun az
gelişmişlik ve kalkınma problemidir. Neden özellikle dünyanın belirli
bölgeleri ve coğrafyaları kalkınamamıştır. Bu soruya iki farklı yanıt
verilebilir. Yanıtlardan biri kalkınma sorununu kendi dinamikleri ile
açıklamaya çalışmaktadır. “Ya Mekke ya makineleşme” sloganında olduğu gibi… Bir Anglosakson akademisyenin Daniel Lerner’ın anlayışına
göre (ki din ve gelişmenin- kalkınmanın iç içe olduğunu vurgular) İslam
dini kalkınmaya mahal vermediğini ve bu bölgede yaşayan insanların
Mekke ve makineleşme arasında tercih yapması gerektiğini savunuyor.
Din ve demokratikleşme- kalkınma arasında tamamen bir ilişki yoktur
demek de yanlıştır. Örneğin ABD 1787 de anayasasını yaptı ve Devlet
1783’te bağımsız oldular. ABD’yi kuran farklı toplumsal zihniyetler
vardı. Bunlardan biri püritenizmdir. Burada Marx Weber’in Protestan
ahlakından ve kapitalizmimin ruhundan bahsedilebilir. Buna göre Protestanlığın üç ilkesi vardır. Birincisi eğitimdir. Ama bu eğitim din ve dini
anlamak için iyi bir eğitim olsa da sadece din alanında sınırla kalmamış
diğer boyutlara da sıçramıştır. İkincisi ise çok çalışmaktır. Bu dinamik
ABD’nin kalkınmasında önemli rol oynar. Bismarck ABD’nin kısa bir
sürede nasıl hızla geliştiğini anlayamadığından ona göre Tanrı üç zümreye torpil yapmıştır, sarhoşlar, aptallar, Amerikalılar... Bu elbette doğru
değildir. Bunu kaynağı yukarıdan bahsettiğim çok çalışmayı benimseyen
Protestan ahlakıdır. Bizde ise Protestan ahlakının aksine kanaat kültürü
vardır. Üçüncüsü de onlar kendilerini Tanrı tarafından yüklenen bir misyon sahibi olarak görürüler. Bu misyon barbarları medenileştirmektir.
1492 de Kristof Kolomp San Salvador adasına indiği zaman kendisini
karşılayan yerlilere size tanrının sözlerini getirdim demiş ve “barbarları” medenileştirdiler. Şimdi elimizdeki Oryantalist argümanlara göre,
kendi içsel dinamiklerimiz buna engeldir. Eğitim seviyemiz düşük bunu
yükseltmemiz lazım, dinimiz uygun değil değiştirmemiz lazım, siyasal
aktörlerimiz uygun değil bunu onarmamız lazım diyebiliriz.
Diğer bir argüman ise evet kalkınamıyoruz, demokratikleşemiyoruz
çünkü içsel dinamikler nedeni ile değil sizin yüzünüzdendir. Bizi, yıl89
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larca kaynaklarımızı sömürdünüz, bizim devlet inşası sürecindeki tüm
imkânlarımızı değiştirdiniz, toplumsal yapıyı- haritayı alt üst ettiniz,
kapitalizmi oluşturan tüm unsurlar bu bölgenin alt üst olmasına sebebiyet verdi. Öncelikle kalkınamıyorlar çünkü petrolü olan bir bölge. Bu
durumda petrol bir değer mi yoksa lanet midir? Dünyada rezervi kanıtlanmış, katı yakıt- fosil yakıtların3/4 ne sahip bir bölgedir. Eğer petrol
demokratikleşmek için bir dinamik ise Ortadoğu’nun demokratikleşmesi
kalkınması petrol olmayan ülkelerin kalkınamaması lazım. İkinci olarak
ekonomi, güçlü bir ekonomi yani GSMH’dan bahsediyoruz. Körfez
ülkelerine baktığımızda neredeyse İskandinav ülkeleri ile yarışacak GSMH’la tespit edilebilir. Fakat Yemen ve Suriye dışında düşünecek olursak
ekonomik dağılım açışımdan bölgenin zengin olduğunu görürüz. Sonuç
olarak ekonomi ve demokratikleşme arasında doğrudan etki olsaydı
Suudi Arabistan’ın, Katarın, Umman’ın BAE’nin demokratik olması
gerekirdi. Bu da bir paradokstur.
Devam edecek olursak, özellikle belirli devletlerin bölgede iktidarlarını
perçinleştirmek için kullandıkları bazı argümanlar var. Bunların başında
da İsrail gelir. Güvenlik, uluslararası ilişkiler literatüründe 1952 yılında Arnold Wolfers’ın basit tanımıyla “tehditten yoksun olma durumu”
olarak tanımlanır. Bu hatalı bir tanımdır çünkü güvenliği tanımlamak
için tehdidi de tanımlamak lazım. 3-4 unsur vardır güvenliği tanımlayabilmek için. Her şeyden önce güvenlik bir araçtır. Mesela silah. İkincisi
politikadır bu politikaları ve silahları kullanmak için de bir uygulama
gerektirir. Fakat güvenlik her şeyden önce bir algı ve söylemdir. Örnekle açıklamak gerekirse, demokratikleşme tasarıları olmadan önce
Türkiye’de, MGK siyasetin yapımında çok belirleyici bir oyuncuydu.
Bu rol giderek azalmaya başladı. Kamuoyunda daha çok kırmızı kitap
olarak bilenen kitapta içerden ve dışardan Türkiye’yi tehdit eden unsurlar vardır. AKP dönemine kadar bu listenin başında irtica vardı. Fakat
birden bu unsur kalktı. Güvenlik noktasında bu algının bizlere söylediği
söylem neyden korkmamız gerektiğini belirler. Ortadoğu’daki iktidarları
perçinleyen bu güvenlik tehdidi İsrail’dir. Bu durum Mısır da Mübarek
rejimin güçlenmesini, İran’da da yine aynı şekilde kullanıldı. Bu tehdit
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demokratikleşmeyi etkileyen faktör ise bölgenin tamamı için ya tehdittir
ya da değildir. Yani İsrail’i tehdit olmaktan çıkarırsak bölgedeki tüm
devletlerin demokratikleşmesi gerekir.
ABD ve AB‘nin dış müdahaleleri bölgedeki demokratikleşmeyi etkileyen
en önemli etkendir. Bölgedeki sorunlar halledilmediğinde dış müdahaleye açık bir hale gelen bölgeye dış müdahalede asla gecikmiyor. Irak
ve Afganistan olduğu gibi doğrudan ya da bazılarında dolaylı olarak
müdahale ediliyor. Şahsen ben bölgeye dış müdahaleyi savunuyorum
lakin bu müdahaleden kastım II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Türkiye’ye yapılan müdahale gibi bir müdahaleyi kastediyorum. ABD dış
politikasının bölgeye yönelik en temel önceliği nedir diye sorarsak,
cevap İsrail’in güvenliğini sağlamak olur. Bu durumda doğal olarak
bu bölgeye sürekli olarak müdahale edilmesi doğaldır. Bölgedeki rejimlerin yani merkezin İsrail ile geçinmesi için hayati müdahalelerde
bulunursunuz. Örneğin, 1970’lerin sonundaki Camp David sürecinden
sonra Mısır İsrail’i tanıdıktan sonra ABD’den en fazla doğrudan yardım
alan ikinci ülke olmuştur. Yani ABD’nin bölgedeki önceliği bölgenin
kalkınması değil İsrail’in güvenliği olunca Mübarek gibi otoriter yöneticileri destekler hale geliyor. Ya da Tahrir’deki kalabalığın büyük bir
başarıyla M. Mursi’yi iktidara taşıması ve gerilen İsrail ilişkileri nedeniyle askeri bir darbe olmuştur. Buna darbe denilemeyişinin nedeni ise
yapılan müdahaledir. Bu müdahale Avrupa da olduğu demokratikleşme
aygıtlarını yerleştirmek amaçlı değildi. ABD2nin bölgeye dönük ikinci
önceliğiyse özellikle enerji kaynaklarının ucuz ve sağlıklı bir biçimde
Batı’ya akmasıdır. Bölgede terör eğilimlerinin yükselmesini sağlayacak
olan unsurları yok etmek üçüncü önceliktir ABD için. 11 Eylül’den sonra
ABD’nin bu bölgeye demokrasinin gelmesi gerektiğini anlayacağını düşünmüştüm. Demokrasinin gelmesi yalnızca bölgeyi değil Türkiye’yi de
kurtarır. Bunun ötesinde hem bölgesel hem küresel anlamda gelişmeler
yaşanacaktır. Ama bugün Ortadoğu’dan bahsederken liderler arasındaki çekişmelerin olduğu, toplumun ezildiği, rantçı devlet ve dünyanın
kaynayan kazanı olarak nitelendirilmiştir. Bunun nedeni içsel anlamda
yaşanan dinamikler eğitim seviyesinin düşüklüğü bir türlü feodal yapının
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yakılmaması ve bunu yıkacak sanatçı, akademisyen, bilim adamlarını
oluşamamış olmasıdır. Devlet-toplum ilişkisinin olmadığı bir ülkenin
kalkınması beklenemez. Sonuç olarak çevre gelişmeyince kamusal alanın
oluşmasını, demokratikleşmenin olmasını bekleyemezsiniz.
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İran İç ve Dış Politikası
Pınar Arıkan

B

en sizlere İran’dan, İran’ın siyasal sisteminden, iç dinamiklerinden,
biraz tarihinden ve biraz dış politikasından bahsedeceğim. İran, tabii
tanım itibariyle Orta Doğu’nun çok da merkezinde yer almamasına rağmen coğrafi olarak, geniş Orta Doğu tanımına ancak dahil edilebilen bir
ülkedir. Ancak siyaset itibariyle modern Orta Doğu’nun her zaman merkezinde yer alan bir ülkedir. Bunun nedeni İran’ın tarihinin uzun yıllara
dayanan bir emperyal geçmiş üzerine kurulmuş olması, dolayısıyla devlet
geleneğini sürdürüyor olması, büyük bir ülke olması, doğal kaynaklara
sahip olması, doğal gaz ve petrol rezervleri bildiğiniz gibi, nüfusu vs
gibi nedenlerle Orta Doğu’nun siyasi olarak her zaman merkezine oturan
bir ülkedir. İran haritada gördüğünüz gibi kuzeyde ve güneyde denizle
çevrili yanlarda sıradağlar vardır. Yani İran coğrafyası aslında büyük bir
platodur. Buraya İran platosu diyoruz. Çok eski yıllardan beri, milattan
öncesi devirlerden beri büyük imparatorluklar, büyük devletler kurulmuş
ve pek çok kavmin geçiş noktası olmuş bir coğrafyadır. Milattan önce
550’li yıllarda Büyük Kuroş, Ahameniş imparatorluğunu kuruyor ve bu
tarih bugünkü modern İran devletinin de kendini dayandırdığı tarih olması sebebiyle, 2500 yıllık İran tarihi mitinin kökünü teşkil ediyor. Daha
sonra, MS 200 yılında bu coğrafyada büyük bir Sasani İmparatorluğu
kurulmuş. Sasani İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte, İran’ın İslam
öncesi tarihi sona eriyor. Çünkü Sasani imparatorluğunu İslam orduları
yıkıyorlar, o da milattan sonra yedinci yüzyıldadır. Bundan sonra ise
İran’ın İslam sonrası tarihi başlıyor. İran’ın, İslam sonrası tarihinde en
önemli devlet veya imparatorluk Safevi İmparatorluğudur. 1501 yılında
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kurulan Safevi İmparatorluğu’nun önemli olmasının sebebi Safevi İmparatorluğu, İran coğrafyasında ilk Şii devlet olarak karşımıza çıkıyor.
Öğrenci: Hocam özür dilerim ama Safevi İmparatorluğu İran devletine
ait değil. Safevi’ler tamamen Türk’tür ve Azeri devletidir.
- Bu çok ayrı bir bir tartışma konusu. Buna isterseniz değinirim sonra
şimdi genel bir tarihten bahsediyorum. Yani onun öyle olmasının sebebi
İran kültürünü devam ettiriyor olmasıdır. Bu zaten bugün İran’ın bugüne
kadar ki sürekliliğini de sağlıyor. Her ne kadar coğrafyada farklı imparatorluklar, hanedanlıklar kurulmuş olsa da özellikle dil ve din açısından
kültürün devamı söz konusudur. Buna yapacak bir şey yok, tarihçiler
bunu böyle anlatıyorlar. Ama tartışabiliriz daha sonra.
Öğrenci: Devamı dediniz ama tamamen Türk kültürü ve hatta şöyle
söyleyeyim kurucusudur.
- Evet, aynı dönemde Osmanlı sarayında da Farsça şiirler yazılıyor. Bu
çok ayrı bir tartışma konusu, bunu daha sonra tartışalım. Safevi İmparatorluğu dediğim gibi, Şii bir devlet Anadolu’dan gelen Türkmen kabileleri tarafından kuruluyor, o noktada arkadaşımız haklı. Ancak o zamana kadar Sünni geleneği ya da İran’ın yerel dillerini devam ettiren bir
coğrafyada, merkezi bir Şii devleti kuruyorlar. Bunu da Lübnan’dan
getirdikleri ulemalar yoluyla yapıyorlar. Bir anlamda toprakları Şiileştirmiş oluyorlar. Safevi hanedanlığının bir diğer özelliği de o zamana
kadar yer yer merkezi büyük imparatorluklar kurulmuş olsa da sürekli
bir devlet söz konusu değil. Safevi imparatorluğu hem Şii olması, hem
de merkezi imparatorluk olması nedeniyle çok büyük. Bu devlet 1722’de
yıkılıyor ve aynı zamanda haritada gördüğünüz gibi bugünkü İran’ın
sınırlarını da Safevi imparatorluğu çizmiş oluyor. Bu devlet yıkıldıktan
sonra İran platosunda 1722’den 1794’e kadar küçük küçük beylikler
dönemi başlıyor. 1794’de Kaçar Hanedanlığı burada bir devlet kuruyor.
1924’te ise 1979’a kadar hüküm sürecek olan Pehlevi Hanedanlığı kuruluyor. Pek çok kavmin geçiş noktası olan bu plato bugün dahi pek çok
etnik kimliği içerisinde barındırıyor. Her ne kadar İran’ı biz Fars bilsek
de, aslında egemen kültür Fars ama pek çok etnik kimlik yaşıyor Kürtler,
Azeriler, Farslar, Araplar, Beluclar (5.20), Türkmenler, Kaçkar gibi pek
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çok etnik kimliğin bulunduğu ve pek çok yerel dilin konuşulduğu bir
coğrafyadır. Modern İran siyasi tarihini ise 1800’lü yılların sonundan
başlatıyoruz. Bu dönem, İran’da ilk modernleşme hareketlerinin başladığı dönemdir. Modernleşme hareketlerinin ise İran’da iki ayağı oluyor.
Birisi devlet eliyle gerçekleşiyor, diğeri ise entelektüeller yoluyla gerçekleşiyor, aydınların fikirleri yoluyla gerçekleşiyor. Devlet eliyle gerçekleşen modernleşme biraz Osmanlı’ya benziyor aslında, üst üste alınan
yenilgilerden sonra Kaçar askeri modernleşme çabalarına giriyorlar. Bu
arada tabii devlet zayıfladığı için, hazine doldurmak için imtiyazlar vermek zorunda, size tanıdık gelecek, yabancılara imtiyazlar verilmeye
başlıyor. Ama aynı dönemde yine batı ile etkileşimin artması nedeniyle
İran’dan entelektüeller Avrupa’ya ve Rusya’ya gidiyorlar. Oradaki modernleşmeci fikirleri alıp İran’da yaymaya başlıyorlar. Bunlar neticesinde İran’da pek çok grubun çekişme içinde siyaseti etkilemeye çalıştığı
bir dönem başlıyor. Bu çekişmenin ilk örneği, ilk patlak verdiği nokta
Tütün Boykotu oluyor. Tütün Boykotu yine Kaçar devletinin imtiyazları nedeniyle ortaya çıkan bir halk ayaklanmasıdır. Bir tütün alma satma
ve işleme hakkını bir İngiliz’e vermesiyle ilk patlak veren bir olaydır.
Tabii bu İran’lı tütün üreticilerinin zararına bir durum olduğu için protestolar başlıyor. Bu noktada İran’da ilk defa ulemanın da bir protestoya
destek verip, ulema dediğimiz din adamları sınıfıdır, protestoya destek
verip halkın ve üreticilerin yanında yer almasıyla, şahın 1890 Tütün
Boykotu’nda bu büyük imtiyazdan vazgeçtiğini görüyoruz. Bu bize hem
İran’da bir elit hareketinin iktidara karşı durabildiğini, hem de yabancılara karşı bir duruşun başladığı yani bütün bu emperyalistlere ve iktidara karşı modern İran tarihi boyunca çıkan ayaklanmaların ilk örneğini
gösteriyor. Daha sonra tabii Osmanlı meşrutiyetinin de etkisiyle, İran’da
da 1906’da bir anayasa devrimi gerçekleşiyor. Az önce bahsetmiştim,
entelektüeller batıya gidiyorlar, batı fikirlerini İran’a getiriyorlar, bu
arada Şah’ın imtiyazları yerel üreticileri engelliyor. Entelektüeller ve
egemen pazar sınıfı bu böyle olmaz biz şahın yetkilerini kısıtlamalıyız,
bir taraftan da Osmanlı’da meşrutiyet hareketi anayasa hazırlıkları padişahın yetkilerinin kısıtlanması durumu söz konusudur. İran’da da benzer bir şey 1906 anayasa devrimi ile yaşanıyor. Burada bir kurucu meclis toplayıp anayasa yapıyorlar, anayasa Şah’ın yetkilerini kısıtlayacak
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bir anayasa, meclise bir takım Şah’ı denetleme yetkileri veriliyor. Ancak
tabii iktidar her zaman iktidara sımsıkı sahip çıktığı için Şah’lar da bunu
çok güler yüzle karşılamıyorlar, özellikle anayasa devriminin yapıldığı
sıradaki Şah’ın vefatı ve bir sonraki Şah’ın tahta geçişi meclisin kapanmasıyla sonuçlanıyor ve 1911’de anayasa hareketi İran’da bir süreliğine
sona ermiş gibi görünüyor. Bu arada tabii bu ayaklanmalar Şah’a karşı
durma, anayasa hazırlama, meclisin kapatılması beraberinde birçok sosyal iç karışıklığı da getiriyor. Bu durum aslında Kaçar Hanedanı’nın
sonunu getiriyor. Bu karışıklık döneminde 1924’te Rıza Pehlevi’nin
iktidarı ele geçirip, Pehlevi hanedanını kurduğunu görüyoruz. 1924’te
Rıza Şah dönemi başlıyor İran’da ve Rıza şah entelektüellerin fikri Osmanlı’daki modern batılaşma hareketi derken, Atatürk tabii bu arada
Türkiye’de başa geçiyor ve modern devlet kuruyor, Rıza Şah da benzerini İran’da yapıyor. Bir Ulus-devlet inşası sürecine başlıyor, o da tabii
İran’da merkezileşme ve modernleşme, merkezi otoritenin kurulması
dönemi olarak adlandırılıyor. İran’da ulema ve pazar esnafı güçlü sosyal
sınıfları oluşturur ve halk hareketlerinin önderliğini yaparlar. Başa gelen
iktidarın hem pazarla, hem ulemayla iyi ilişkiler içinde olması gerekiyor,
onların çıkarlarına ters düşecek bazı hamleler yaparlarsa bu iki sınıf
birleşip iktidara karşı duruyorlar. Rıza Pehlevi de iktidara gelirken ulemanın desteğini alıyor, ancak sonra bu modernleşme merkezileşme çabalarıyla birlikte ulema sınıfının yetkilerini kısıtlayacak bazı reformlar
yapıyor. Mesela medeni kanunu değiştiriyor daha seküler bir medeni
kanun, dini eğitim yapan kurumların yanında seküler kurumlar açıyor,
ondan sonra medrese öğrencileri o zamana kadar askerlikten muafken
Rıza Şah döneminde askere gidiyorlar, çünkü merkezi devlet kuruluyor
ve otoriteye tabi olmaları gerekiyor. Böyle gelişmeler olunca 1941’de
2. Dünya Savaşı’nda Rusya ve İngiltere de, İran’ı iki taraftan kuzeyden
ve güneyden işgal etmesiyle Rıza şahın otoritesi iyice sarsılıyor. Zaten
güçlü sınıfların desteğini arkasına almaktan uzak olan Şah, İngiliz ve
Rus işgaliyle beraber 1941’de tahttan indiriliyor. Ama bu işgal, sınırlı
bir işgal ve İran’da hiçbir zaman tam anlamıyla bir batı işgali veya kolonileştirme dönemi olmuyor. Rıza Şah’tan sonra oğlunu tahta geçiriyorlar. 1941’den 1979’a kadar Muhammed Rıza Pehlevi dönemi başlıyor.
Muhammed Rıza da yine babası gibi ulema ile işbirliğine giderek ikti96
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darını kuruyor. Ancak onun döneminde ,1950 ve 1960’lı yıllar dünyada
kolonileşmeye sömürgeleşmeye karşı olan hareketlerin popüler olduğu
yıllardır. İran’ın da milli kaynakları var, petrol o dönem en önemli kaynak ve petrol yabancılar tarafından işletiliyor. Dolayısıyla İran’da Muhammed Rıza Şah döneminde en önemli gelişme olarak İran petrolünü
millileştirme hareketi ortaya çıkıyor. İran petrolünü millileştirmeye çalışan da 1949’da meclise seçilen Muhammed Musaddık’tır. 1951’de
petrolün millileştirilmesi yasasını meclisten geçiriyor. Petrolün bütün
gelirinin, işleme hakkının vs yerli halkta olması, emperyalist güçlerin
bundan hiçbir şekilde pay alamayacak olmaları kabul edilebilir bir şey
değildir. Ama bu sadece emperyalist güçler değil ülke içinde de petrol
satışı üretimi vs. zorluklara düşünce gelirlerde azalma oluyor. Yine bir
karışıklık dönemi başlıyor ve bundan yararlanan batılı güçler de bir
darbeyle Musaddık’ı tahttan indiriyorlar, hatta o dönem Rıza Şah ülkeyi
terk ediyor, kısa bir süreliğine onu geri getiriyorlar ve Rıza Şah iktidarına devam ediyor. O arada büyük güçlerle bir anlaşmaya varıyorlar. Bu
olaydan sonra 1963’te modern İran tarihini en çok etkileyen olaylardan
biri Muhammed Rıza Şah’ın reform paketidir. Bu reform paketi daha
sonradan Ak Devrim olarak adlandırıyor bu da son derece merkezi hükümeti desteklemeye, sekülerleşmeye yönelik bir reform paketidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, toprak reformu, büyük toprak
sahiplerinin iktidarını kırmak adına yapılan toprak reformu, ormanların
ve endüstrinin millileştirilmesi vs gibi iktidarı ve kaynakları devletin
elinde toplamaya yönelik ama aynı zamanda daha seküler bir toplum da
yaratmaya yönelik bir harekettir. Tabii bu tahmin edeceğiniz üzere
İran’daki güçlü sınıflar tarafından çok da hoş karşılanmıyor. 1960’lara
geldiğimizde ismini belki çok duyduğunuz İran devrimi lideri Humeyni’nin Muhammed Rıza Şaha karşı protestoları başlıyor. Bu protestoların en önemli sebebi, 1961 toprak reformu ve 1963’te Ak Devrim, bunlar olurken bir yandan 1964’de Şah, ABD vatandaşlarına da yasal dokunulmazlık tanıyor. Bu durumu, Ulema için ve başka o dönem İran’da
aktif olan sosyalist gruplar için kabul edilebilir bir şey değil, bu durum
bir ABD vatandaşının suç işlese dahi sorgulanmayacak yargılanmayacak
olmasıdır. Böyle olunca Humeyni protestoların başını çekerek Şah’ı,
hem anayasayı, hem Kuran’ı ihlal etmekle suçlayıp etrafında büyük
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kitleler toplayıp protesto gösterilerine başlıyor. Humeyni tabii cevapsız
bırakılmıyor, tutuklanıyor, Şah Humeyni’yi İran’dan sürüyor. Humeyni,
4 Kasım 1964’te önce Türkiye’ye geliyor, Bursa’da 1 yıl yaşıyor ondan
sonra Necef’e gidiyor. Necef’te uzun süre medresede dersler veriyor
Humeyni, Necef’ten sonra Paris’e gidiyor ve Paris döneminde İran İslam
devriminin, hem fikirsel olarak hem de sürekli gönderdiği teyp kasetleriyle halka fikirlerini yaymak suretiyle devrimin alt yapısını hazırlıyor,
alt yapısını bu dönemde hazırlıyor. Tabii Şah’ın tek baskı uyguladığı
grup ulema veya Humeyni ve yandaşları değildir, solcular da Şah batı
kampında olduğu için o dönemde herhangi bir Rus etkisi kabul edilebilir bir şey değil ve İran’ın solcuları Şah tarafından hapislere atılıyor.
Toplumda büyük bir jurnalcilik var herkes birbirini ispiyonluyor, herkes
komşusunu solcu diye bildirdiğinde hapse atılıyor böyle durumlar söz
konusu . Dolayısıyla bir sosyal karışıklık, belirgin bir muhalefet derken
1979’a geldiğimizde bu sürecin bu karışıklığın doruğa çıktığını görüyoruz. 1979’da orduda yine bazı olaylar var. 1979’da 15 Ocak’ta artan
gerginlikler sonucu pek çok gösteriler kanlı olaylar yaşanıyor. Protestoculara Şah’ın askerlerin ateş açmasıyla 15 Ocak’ta Şah ülkeyi terk etmek
zorunda kalıyor. Onun ardından da 1 Şubat’ta Humeyni Paris’ten, İran’a
dönüyor ve daha geleneksel grupların ortaya çıkması İran Devrimi’nin
İslamcı tonunun da belirgin olmasında en önemli nedenlerden biridir.
Diğer bir neden de daha önce bahsetmiş olduğum Şah’ın Ak Devrimi.
11 Şubat 1979’da Humeyni ve arkasındaki büyük devrimci koalisyonla
birlikte İran Devrimi’ni ilan ediyorlar. Tabii devrimin pek çok nedenleri var. Ama bunların en önemlileri yaşanan bu reform ve modernleşme
çabaları sonucu köyden kente önemli miktarda bir göç dalgası yaşanmasıdır. Köyden kente göç de tabii şehirlerin sosyal yapısını değiştirdi.
Kentte kırsal değerlerin hakim olması ve daha geleneksel grupların ortaya çıkması, İran devrimini İslamcı tonunun da belirli olmasında en
önemli nedenlerden biridir. Diğer bir neden de Şah’ın Ak Devrim’inden
bahsetmiştim pazar esnafının güçlü bir sosyal grup olarak İran’da aktif
olduğundan, pazar esnafı Ak Devrim sonucu imtiyazlarını kaybettiğinden
onlar da şaha karşı muhalefetin yanında yer alıyorlar. Tabii bu arada
Şah’ın artan baskıcı uygulamaları halkı muhalefette birleşmeye itiyor ve
entelektüeller de yine İran’ın entelektüelleri diktatör şah rejimine karşı
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devrimcilerin yanında yer alıyorlar. Ordu da devrimcilerin yanında yer
alıyor 1979 öncesinde şaha karşı büyük bir koalisyon kuruluyor. Dolayısıyla Şah ülkeyi terk edip, Humeyni ülkeye döndüğünde İslam Devrimi’nin zaferini ilan edebiliyorlar. Tabii bu dönem daha İslam devrimi
değil İran devrimi, İslamileşmesi daha sonra olacaktır. Devrime katılan
gruplar içinde din adamları, radikal İslamcılar, liberaller yer almakta ve
önemli ölçüde destek alan bir grup, milliyetçi gruplar, solcu gruplar
hepsi Şah’a karşı birleşmiş durumdalar. Uzun bir süre Humeyni Fransa’da
ikamet etmişti. Fransa’da İran’lı öğrencilerle birlikte bir devrim konseyi kurmuştu. Humeyni, devrim olduktan sonra da bu konsey İran’a gelerek İran’ın kurucu meclisini oluşturmak için çalışmalara başlıyorlar.
Referandum yapılıyor. 30 - 31 Mart’ta halka İslam cumhuriyeti isteyip
istemedikleri soruluyor. İlk defa İslam cumhuriyeti burada telaffuz ediliyor. Halk da kabul ediyor, yüzde 98.2 çoğunlukla ile İslam cumhuriyetine evet diyor. Daha sonra kurucu meclis anayasa taslağı hazırlıyor
ve halkoyuna sunuluyor, anayasa taslağı ve yüzde 98 oyla yine anayasa
kabul ediliyor. Anayasada neler var? İslam Devrimi’ni dini yapan unsurlar da devrimci ve halkçı yapan unsurlar da anayasada yer almaktadır.
Bunların en önemlisi velayet-i fakih kurumudur. Velayet-i fakih kurumu
Humeyni’nin tamamen Şii düşüncesine getirdiği yeni bir yorumla, ulemanın daha önce doğrudan iktidarda olmayı reddeden ulemanın, iktidarda olması gerektiğini, çünkü adil bir yönetimin yokluğunda bu adaleti
maksimum düzeyde ancak ulema düzeninin sağlayabileceğini iddia ederek, din adamlarının bilfiil yönetimde olması teorisine dayanan ve İran
sistemini İslamileştiren bir teoridir. Anayasada siyasal sistemin en tepesinde bir kurum olarak karşımıza çıkıyor ve bir din adamı tarafından
işgal edilen bir pozisyondur. Görevleri çok fazla dediğim gibi zaten
sistemin tepesindedir. Rehber yani velayet-i fakih kurumunu işgal eden
rehber adı verilen kişi ulemadan olan kişi devletin genel siyasetini belirlemeden yasama, yargı, yürütme arasındaki ilişkiyi kontrol etmeye,
silahlı kuvvetlere komutanlık etmekten, savaş-barış-seferberlik ilanı gibi
düşünebileceğiniz devlete ait bütün genel siyaseti belirleme yetkisine
sahiptir. Ancak fakih de kendinden menkul bir şekilde o makama çıkmıyor onu seçen bir uzmanlar şurası var. Uzmanlar şurası halkoyuyla seçilen bir şuradır, sekiz yıllığına seçilen şura, uzmanlar şurası ve müçte99
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hidlerden oluşuyor, yani din adamları, bu şura da rehberi velayet-i fakih
kurumunu işgal edecek ulemayı belirliyorlar. İran sistemi hem İslami,
hem halkçı daha doğrusu cumhuriyetçi, hem dini meşruiyete dayanıyor,
hem halkın oyundan aldığı meşruiyete dayanıyor. Dolayısıyla birbiriyle
çatışan kurumların bir arada işlemeye çatıştığı bir sistem. Velayet –i
fakih zaten dini meşruiyetin en belirgin olduğu ve bize bunun böyle
olduğunu anlatan kurum. Daha sonra uzmanlar şurası da her ne kadar
halkoyuyla seçilse de din adamlarından oluşuyor ve onlar aralarında
toplanıp, en tepedeki kişiyi belirliyorlar, bu da dini bir kurum. Koruyucular şurası seçilmeyen bir grup, bir kurum altı kişiden oluşuyor, bu şura
meclisin yasalarını denetliyor, İslami bir anayasaya uygun olup olmadığını denetliyor ve seçim yapılacağı zaman da seçimlere katılacak adayların onayını veriyor. Yani koruyucular şurasının seçilmemiş bir organın
onayını almadan hiçbir kişi seçimde aday olamıyor böyle bir tezatlık var.
İslami şura meclisi sistemin en halkçı kurumlarından birisi çünkü doğrudan halkoyuyla seçilen dört yıllık süre için iş başına gelen ve kanunları yapma yetkisine sahip kurum. İslami şura meclisinin başında cumhurbaşkanı var, cumhurbaşkanı da yine halk egemenliğinin en iyi temsil
edildiği kurumlardan birisi çünkü o da doğrudan halkoyuyla seçiliyor,
4 yıllık süre için yürütmenin başı, hem meclisin, hem rehbere velayet-i
fakih kurumuna karşı sorumlu ve ülkenin iç ve dış politikasını yürüten
kişidir. Yargı biraz daha karışık yargı erki görevine atanırken İslami
ölçütler göz önüne alınıyor. Tabii bu sistem bu şekilde oluşturulduktan
sonra da devrimin liderin önderi ve devrim sürecini yönetmiş devrimi
yapmış ve sistemi kurmuş olan kişi Ayetullah Humeyni ilk rehber olarak
İslam cumhuriyetinin lideri seçiliyor. Hem seçilmiş, hem atanmış ve hem
halkın belirlediği,hem ulemadan gelen kurumlar olunca bu kurumların
bir arada işlemesi zaman zaman çok zor bir hal alıyor. Örneğin meclis
yasayı yapıyor ama onu onaylayacak olan din adamlarından oluşan atanmış bir kurum var Koruyucular Şura’sı, arada tabii çatışmalar çıkıyor.
Dolayısıyla bu sistemi daha işler kılmak için düzenin yararını teşhis
heyeti diye de bir kurum oluşturmuşlar. Bu da iki kurum arasında yasaların yapılması konusunda çıkan anlaşmazlıkları çözmek için başvurulan
ve kararının nihai olduğu yani onların onaylıyoruz dediği yasanın onaylandığı bir ara bulucu kurumdur. Ülkenin güvenlik ve dış politikasını
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özellikle güvenliğe dayalı siyasetini ise güvenlik konseyi belirliyor.
Bunun da lideri rehber. Dış politikaya baktığımızda yine anayasaya göre
gidiyoruz, anayasaya göre her türlü tahakküm ve tahakküm altına girmenin reddiyle prensip olarak başlıyor. Bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması temel hedef. Bütün Müslümanların haklarının savunulması anayasada olan bir maddedir. Savaş yanlısı olmayan devletlerle karşılıklı barışçıl ilişkiler kurma prensibi de anayasal bir politika
prensibidir. Tabii bir devrim yapıldığı için ülkenin kaynaklarını korumak
bir de emperyalist güçlere karşı mücadele eden bir gelenek var, ülkenin
doğal kaynaklarını korumak, iktisat, kültür ve diğer konularda yabancı
tahakkümüne yol açan her türlü anlaşmayı yapmak uygulamak anayasada yasaklanmış durumdadır. Diğer bir dış politika prensibi de başka
milletlerin iç işlerine karışmamak ancak ezilenlerin ezenlere karşı hak
mücadelesini yeryüzünün her noktasında desteklemek. Çok sosyalist
görünen bir prensip, bir nebze öyle çünkü İran’da bir önemli grup da
sosyalist İslamcı gruplardır. Bu gruplar bu ilkeyi sonuna kadar destekliyorlar ama bu ilke, aynı zamanda devrim sırasında bütün devrimci
koalisyonun desteklediği bir ilkedir. İran devrimini de ezilmiş halkın
ezen diktatöre karşı başkaldırısı olarak yorumluyorlar dolayısıyla İran
devrimini yapanlar devrimci idealle bütün dünyada biz ezilenleri ezenlere karşı destekleyeceğiz diyorlar. Dış politika yapımında etkili olan
aktörler dışişleri bakanlığı, cumhurbaşkanı, yüksek güvenlik konseyi,
meclis ama hepsinin tepesinde de rehberdir. Anayasal sistemde de aynı
şey geçerlidir. Biraz da devrim sonrası siyasi gelişmelerden bahsedelim.
Devrim sonrası 79-89 arasında, 1989 Humeyni’nin ölüm yılıdır, Humeyni’nin iktidarında her ne kadar başbakan ve cumhurbaşkanı seçilse de
ülkede karizmatik kişiliğinden ve devrimci liderliğinden ötürü bütün
politikayı belirlediği bir dönemdir. 79-81 ve 81-89 iki farklı dönemdir
İran’da. İlk üç yıl 79-81 arası biraz daha ılımlı bir politika izleniyor
çünkü o yıllarda bütün devrimci koalisyon üyeleri ülke siyasetinde aktifler. Dolayısıyla bir plüralizm var toplumda herkesin söz söyleyebildiği herkesin farklı fikirlerinin yarıştığı bir dönemdir. 81-89 arası ise radikal dönem diye adlandırdık çünkü artık devrimci fikirler bir takım
gelişmelerle yavaş yavaş siyaset sahnesi dışına atılıp, İslam ulemanın
din adamlarının otoritesinin keskin bir şekilde yerleştiği yıllardır. Bu
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dönemde devrimci gruplar arasında bahsetmiştim bir İslami dine dayalı
gelenek var, bir de halka dayalı gelenek var. 79-89 arsında da bu iki
gelenek çok canlı yaşıyor. Çünkü Elitist ve halkçı eylemler görüyoruz.
Elitist daha muhafazakar geleneksel sağ nihai egemenlik Allah’a ait, din
adamları dini esasları en iyi bilen kişiler dolayısıyla halkın üzerinde
yönetme yetkisine sahip kişilerdir. Ülkede şeriatın katı bir yorumu uygulansın diyorlar. Ekonomik alanda ise bana çok ilginç gelmişti bana,
özel mülkiyeti savunuyorlar bunu da dine dayandırarak savunuyorlar
çünkü din özel mülkiyeti destekler. Dolayısıyla bu gruba göre halkçı
politikalar biraz geri plandadır. Halkçı eğilim ise tam tersine İslam devletinin temeli vatandaşları ile devlet arasındaki anlaşmaya dayalı diyen
gruptur. Buna göre vatandaşlar egemenlik haklarını yasaları yapacak
olan seçilmiş temsilcilere devrederler. Radikaller daha çok anayasal
cumhuriyet vurgusunu yapıyorlar İran İslam Cumhuriyeti’nin daha merkezi devlet, zenginliği bütün halka eşit yayan zenginden alıp fakire veren
bir siyaset güden bir devlet olsun istiyorlar. Sosyal ve kültürel konularda ise İslam’ın katı yorumunu isteyenlere göre biraz daha ılımlı, daha
açık sosyal politikalar savunuyorlar. Humeyni döneminde dış politikaya
baktığımızda yine iki döneme ayırmak mümkündür. 79-81 yılları, burada tabii devrim yapıldı, eski iktidar batı bloğundaydı ama yeni iktidar
tam bağımsız olacak, böyle bir ideal var. Batı bloğundan çıkılacak, bağlantısızlık hareketiyle bağlantıya geçiyorlar. Ne doğu,ne batı, İslam cumhuriyeti temel sloganıdır. Bu dönemde Anti- emperyalizm çok vurgulanan bir dış politika vizyonudur. 81-89 arasında ise yine anti emperyalizm,
soğuk savaş dönemi, doğuya da batıya da ait değiliz, biz kendimize özgü
bir devrim yaptık, biz ilk defa İslam devrimi yaptık ve İslam cumhuriyeti kurduk dolayısıyla iki tarafla da işi olmayan bir politika izliyoruz
iddiası söz konusudur. Dolayısıyla bu biraz yalnızlığı getiriyor ama
Bağlantısızlar Hareketi ile olan ittifakları da üçüncü dünya ile politikaların benimsenmesini getiriyor. Devrimin idealizmiyle beraber çok önemli bu yıllarda İslam devriminin diğer tüm Müslüman ülkelere örnek olması gerektiği yönünde bir düşünce var. Çünkü adil düzeni kurma çabası tam bir idealizm dolayısıyla bizim bu devrimimiz bütün Müslüman
ülkelerine ihraç olacak ve diğer Müslüman ülkeleri de bizim gibi toplumla barışık bir İslam cumhuriyeti kuracaklar ideali var. Bu dönemin
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en önemli olayı İran- Irak savaşıdır. İran yönetimi, bunu devrimci savaş
olarak adlandırıyor. Bu savaş ülke güvenliği vatandaşların güvenliği söz
konusu olduğu için topraklara doğrudan bir saldırı olduğu için rejimin
kendini konsolide etmesine neden oluyor. Bu savaş sayesinde önemli
ölçüde toplumdaki liberal, solcu diğer gruplar siyaset sahnesinin dışına
atılıyorlar ve savaşı idare eden komutanlarla beraber ulemanın iktidarı
tamamen sağlamlaşmış oluyor. 1989’da ise Humeyni’nin ölmesiyle artık
rehberin değil cumhurbaşkanlığının ülkedeki genel durumu daha fazla
belirlediği bir dönem başlıyor. Rafsancani ilk cumhurbaşkanı,Humeyni
öldüğü için yerine bugünkü rehber Hamanei seçiliyor, Hamanei özellikle o dönemde ulemanın içinde güçlü bir insan olmadığından dolayı oldukça zayıf kalıyor ve Rafsancani daha agresif bir şekilde ülkenin siyasetini yönlendirmeye başlıyor. Bugün artık öyle değil Hamanei’de iktidarını sağlamlaştırarak çeşitli gruplarla koalisyonlar kurarak bugün daha
belirgin bir konuma gelmiş durumdadır. Ama 89-97 arasında Rafsancani savaştan çıkan ülkenin yeniden yapılandırılmasına dair bir vizyonla
cumhurbaşkanı seçiliyor. Yeniden yapılandırma devletin ekonomide
ağırlığını getiriyor, 5 yıllık kalkınma planları hazırlanmaya başlanıyor,
ülke tamamen savaş yüzünden yıkılmış mahvolmuş durumdadır ve bu
süreci onarmak istiyor. Rafsancani’nin bu dönemde İran siyasetinde
çeşitli görüşleri var. Bir tanesi velayet-i fakihin üstünlüğünü savunan
görüştür. Bu hala daha ilkeciler diye bugün bahsedilen grup bu geçmişten geliyor. Bunun yanında modern sağ ortaya çıkıyor, modern sağ ise
ilkecilerin aşırı muhafazakar tutumuna karşı, ülkenin çıkarı için daha
pragmatik politikalar izlenmesi gerektiğini savunan, ekonomik ve siyasi kalkınmayı sağlamak için yavaş yavaş devrim ihracını bırakıp, İslami
tonu biraz geriye atıp, dünyayla ilişkileri geliştirerek iktisadi kalkınmayı sağlamak isteyen bir düşüncedir. Bu grup, kültürel alanda da dünyayla ilişkileri geliştikçe, kültürel anlamda açık oluyorlar, modernleşmeci
oluyorlar. Radikal grupsa hala daha devrimin ilk yıllarından itibaren
İslami sosyalist politikaların uygulanmasını savunan grubun devamıdır.
Rafsancani döneminde bu iç gelişmelerle beraber pragmatik bir dış politika görüyoruz, devrim ihracından yavaş yavaş vazgeçiliyor. Mevcut
durumu kabul edip başka ülkelerde devrim olmasa dahi o ülkelerle ilişkiler kurulabilir mantığıyla daha statükocu bir yaklaşım gelişiyor. İkti103
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sadi gelişme batıyla ilişki içine girmeden kolayca sağlanacak bir şey
değildir. İran için batıya açılım, batıdan yardım görme, sermaye çekme
gibi çeşitli çalışmalar başlıyor. 1997’ye geldiğimizde ise Rafsancani
döneminde çok kısıtlı da olsa gerçekleşen açılma, Hatemi döneminde
bir halk hareketine dönüşüyor ve Reform hareketi ortaya çıkıyor. Reform
hareketi diyorlar artık savaş bitti, biz İslam Cumhuriyeti’ni kurduk ama
biz toplumda rahat yaşayamıyoruz, haklarımız anayasal özgürlüklerimiz,
hatta o döneme kadar savaş yüzünden uygulanmayan anayasal özgürlükler bize iade edilmeli diyorlar. Dolayısıyla reform hareketi sivil toplum yaratılsın, ifade özgürlüğü hukuk devleti yaratılsın, daha şeffaf bir
yönetim olsun diyen bir halk hareketidir. Bu hareketin Hatemi’ye destek
vermesiyle 1997-2005 yılları arasında İran toplumunda böyle dinamikler görülmektedir. Bu dönemde sosyal ve kültürel alanda özgürleşme
yaşanıyor. Bu özgürleşme nasıl oluyor? Yayında, en çok yayınlarla oluyor, çeşitli seslerin duyulabileceği gazete ve dergilerin çıkmasıyla, pek
çok sivil toplum kuruluşunun kurulmasıyla ve özgürce konuşabilmeleriyle bu özgürleşme sağlanıyor. Ama tabii halk bir taraftan bunu isterken,
diğer taraftan, baştan beri vurguladığım ikilik mevcut ve ulema hayır,
bu bizim devletimiz için bir tehlike diyor. Bu kadar çok batıya açılırsak
bizim batı karşıtlığımız ne olacak, bu kadar çok özgürlükçü olursak
bizim dini ilkelerimiz ne olacak. Bu sekiz yıl zarfında ülke şeriata uygun
yönetilmeli diyen grupla, halk hareketi ve Hatemi bir kavgaya tutuşuyorlar. Bu kavgadan da maalesef Hatemi yenik çıkıyor. Bu dönemde çok
ciddi olaylar oluyor. Ülkenin özgürlükçü aydınları zincir cinayetler denilen bir dizi cinayetle ülkenin istihbarat kurumlarından ama tam da kim
olduğu belli olmayan şekilde faili meçhul diyebiliriz bunlara, zincir cinayetlerle öldürülüyorlar. 1999’da öğrenci olayları başlıyor, pek çok
öğrenci hapislere atılıyor, bu olayların da sebebi bir reformcu gazetenin
kapatılmasıdır. Özgürlükçü aydınların seslerinin duyulduğu bir ortam,
iktidar tarafından kapatılınca öğrenciler sokaklara çıkıyorlar. Protestolarda tabii maalesef şiddet uygulanıyor ve öğrenciler hapse atılıyorlar.
Hatemi döneminin sonunu getirense, seçim yasasında reform yapma
isteği ve cumhurbaşkanı yetkilerini güçlendirme isteğidir. Buna dair bir
yasa tasarısı meclise sunuluyor, meclisten geçiyor ancak koruyucular
konseyi bu taslağı reddediyor. Koruyucular konseyi bahsetmiştim seçil104
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memiş bir organ, yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen bir organdır. Reddedilince Hatemi’de yasayı geri çekince, halk anlıyor ki bu
reform hareketi dini yönetim karşısında başarılı olamayacak ve zaten o
dönem de Hatemi’nin son dönemidir. Yeni iktidara gelen hükümetle
reform hareketi bitiyor. Bu dönemde batıya açılım var, medeniyetler
arası diyalog Hatemi’nin en önemli şiarıdır. Batıyla ilişkileri geliştirme
isteğini görüyoruz, bu dönemde ABD’ye giden ve CNN’e röportaj veren
bir İran cumhurbaşkanı var. Daha sonra Ahmedinecad dönemi başlıyor
2005 -2013. Bu neo- radikal dönem biraz ABD’deki neo- radikallere
Bush ve yönetimine benziyor. Binyılcı (millennarist) bir anlayışla iktidara geliyorlar. Muhafazakar ve reformculara karşı duruyorlar tabii çünkü yeniden İslamileştiren, yozlaşan İran toplumunu batının kültürel saldırısına uğrayan kültür yozlaşmasına uğrayan İran toplumunu yeniden
İslamileştireceğiz şiarıyla ortaya çıkıyorlar. Devrim muhafızları ise - şu
ana kadar hiç bahsetmemiştim-, devrimden sonra kurulan normal ordunun yanında devrimi korumak amacıyla kurulan devrimci bir ordudur.
Dolayısıyla ekonomiden, kültüre, savunmaya, paramiliter güçlere pek
çok alanda devrim muhafızları etkindir çünkü devrimi her açıdan koruma amacıyla kurulmuşlardır. Devrim muhafızları bu yeniden İslamileştirme döneminde Ahmedinecad’a yardım eden kurumdur ve bu dönemde onların siyasete etkisi çok yükseliyor. Ekonomideyse, özelleştirme
ve sübvansiyonların kesilmesini görüyoruz. Sübvansiyonlar tamamen
İran’ın rantiyer bir devlet olmasından kaynaklanan bir durum, petrol ve
doğal gaz üreticisi olduğu için halka,vergi yoksa temsil de yok sistemini devam ettiren bir rantiyer devlet durumu söz konusu İran’da. Bu
durumu biraz yıkan şey ise İran’ın anayasa devriminden gelen cumhuriyetçi gelenektir ve onu zayıflatıyor. Arap ülkelerindeki Suudi Arabistan’daki gibi yüzde yüz rantiyer olmaktan çıkartıyor. Ama halkın geliri
büyük ölçüde sübvansiyonlara dayanıyor. Ahmedinecad döneminde kesiliyor sübvansiyonlar çünkü ekonomi gerçekten kötü durumda, ekonomide bir reform yapılması gerekiyor ancak Ahmedinecad popülist bir
lider olduğu için sübvansiyonları kesip devlete aktarırken bir taraftan da
kendi eliyle o geliri halka dağıtıyor. Kendi ihtiyaç gördüğü yerlere dağıtıyor, doğrudan kullanım için şehirlere gidip dağıtıyor. Ahmedinecad
döneminde böyle bir karma ekonomi durum söz konusudur. Bu dönemin
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siyasi olarak en büyük olayı 2009’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Ahmedinecad’ın ikinci defa seçildiği seçim reform hareketinin yeniden
ortaya çıkması, reformcu bir lideri desteklemesi ancak devletin İslamileştirmeci politikaları sonucunda bu reform hareketinin şiddet yoluyla
bastırmasıdır. 2009 seçimlerinde reformcu liderin seçilmeyişinden sonra çok ciddi bir seçim hileleri iddiaları ortaya çıkıyor. Bunların tabii
kanıtları da var ama seçim sandıklarından elde edilen sonuçlar bunların
temsilcilerin sonuçları kanıtlar ancak bu kanıtlar göz ardı ediliyor ve
Ahmedinecad tekrar cumhurbaşkanı ilan ediliyor. Böyle olunca toplumda ciddi bir ayaklanma başlıyor Yeşil hareket, eski reform hareketinin
devamı daha özgürlükçü unsurlar, sokağa çıkıyorlar ancak sokakta şiddetle bastırılıp sesleri kesiliyor.
Öğrenci: Hocam bu hareketin peki ekonomik olarak sol görüşle hala
bağlantısı var mı?
- Bu hareket yeşil hareketin ekonomi alanında açıkçası bir vizyonu yoktu.
Seçilseydi onların lideri o zaman açıklayacakları ekonomik reformları
vardı da daha ziyade bu toplumun tekrar İslamileştirilmesinin İran’ın zararına olduğunu düşünüyorlardı çünkü daha baskıcı politikalar yayınların
kapatılması dışarıyla kavga halinde olması bu tür sosyal hukuk devletine
karşıtı politikaları eleştirerek o dönem seslerini duyurdular.
Öğrenci: Geçmişteki radikal ve elitist ayrımının devamı değil yani?
Türkiye’de bir kent- kırsal ayrımı olarak vardır.
- Elitist radikal ayrımının aslında biraz devamı ama hani zaman içerisinde
ülkede koşullar değiştikçe savunulan şeyler de değişiyor. Fikir olarak evet
halkın egemenliği ön planda daha refahın topluma eşit yayıldığı belirli
bir zümrenin refaha sahip olmadığı ama halka da yayıldığı bu tür bir fikirden geliyorlar. Ama özellikle 2009’da yaşanan olaylarda siyasi temsil
sorunu var. Ben sandığa gidiyorum oy veriyorum ancak benim oyum
çalınıyor. Ben halbuki bu siyasi sistemde anayasal olarak halk olarak
temsil hakım var ve sen de o egemen yönetime bunu vermez zorundasın
bu benim hakkım diye ortaya çıkan bir durum. Bastırılınca bu grup ve
sesleri kesilince daha fazla bir vizyonları olmuyor daha ziyade toplumda
İran’ın halkçı ve cumhuriyetçi fikirlerini temsil eden bir entelektüel akım
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olarak İran dışında özelilikle yazıp çiziyorlar. Zaten çoğu yurt dışına çıktı
İran’da kalanlar çoğu hapiste çok azı serbest bırakıldı. Liderlerin hala ev
hapsinde zaten iki liderleri var. Dolayısıyla bu grubun Ruhani seçilene
kadar çok da politikasını duymadık duyamadık. Ahmedinejad dönemi
dış politikasında yeniden İslamileştirme devrimci ideallerin ön plana
çıkartılmasıyla beraber devrimci retorik yükselişe geçiyor. Batıya karşı
çok sert söylemler başlıyor batıyla beraber en çok da İsrail’e karşı sert
söylemler başlıyor. Duymuşsunuzdur Ahmedinejad’ın İsrail’in haritadan
silinmesi gerektiğine varan çok radikal açıklamaları oluyor. Batıyla karşı
karşıya gelip de daha çok doğuya ve 3. Dünya’ya dış yatırımını yapıyor
bu dönemde nükleer mesele önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
İran’ın Nükleer programı batılı güçler için zaten bir sorundu nükleer
programı devam ettiriyor. İran ama bu nükleer silah yapımına varacak
mı? Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’yla uyumlu çalışıyor mu? çalışmıyor mu? Ahmedinejad döneminde Atom Enerjisi Kurumu’yla bağlar
tamamen kopuyor ve kurum BM Genel Kurulu’na dosyayı sevk ediyor.
Böyle olunca İran’a karşı nükleer silah şüpheleri artıyor ve yaptırımlar
uygulanmaya başlanıyor. Hem BM, hem ABD ve AA tarafından çok
ciddi petrol satışını para akışını kısıtlayan, dış yatırımları zaten tamamen
kesen yaptırımlar uygulanmaya başlanıyor. Dolayısıyla nükleer mesele,
Ahmedinejad döneminde bu kadar setleşmesinin sebebidir. Ahmedinecad’ın aşırı derecede batı karşıtı ve İsrail’e düşmanca söylemleridir.
Bu dönemde Devrim muhafızları da zaten etkin. Nükleer silah yaparsa
İran kesinlikle İsrail’e saldıracak batıya tehdit olacak gibi nedenlerle
büyük güçler ABD ve BM’in daimi devletleri İran’a karşı yaptırımlar
uygulamaya başlıyorlar. Yine Ahmedinejad döneminde Arap baharı fenomeni ortaya çıkıyor. Arap Baharı Ahmedinecad’ın cumhurbaşkanı
olarak doğrudan etki ettiği bir süreç olmuyor çünkü bölgesel ve ülkenin
genel güvenliğini ilgilendiren bir durum olduğu için yüksek güvenlik
konseyi Arap Baharı’na karşı tutum belirliyor. Ancak Arap Baharı ülke
içerisinde muhalefet ve devlet ayrılığı bir kez daha gösteriyor çünkü
devlet Arap Baharı’nı İslami uyanış olarak algılıyor ve devrim yapılan
ülkelerde Tunus’ta Mısır’da İslami devletler kurulacağı varsayımıyla
politika geliştiriyor. Halbuki yeşil hareket ve muhalefet Arap Baharı’nı
demokratik ve halkçı devrimler olarak algılayıp, İran içerisinde tekrar
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muhalefetlerini arttırmaya başlıyorlar. Zaten Arap Baharı’na destek için
Yeşil Hareket’in desteklediği bir protesto onların son seslerinin çıktığı
yer oluyor, 2011’in Şubat’ından sonra liderleri de ev hapsine alınıyor.
Dolayısıyla Arap Baharı’nın İran iç siyasetinde böyle bir etkisi oluyor.
Geliyoruz 2013’e geçtiğimiz haziran ayında şu anki İran’da cumhurbaşkanlığına cumhurbaşkanı Ruhani seçildi. Ruhani Ahmedinecad’ın
bıraktığı kötü mirasın üzerine geldi. Bu kötü miras, yaptırımlar yüzünden
büyük ölçüde ve plansız popülist ekonomik uygulamalar nedeniyle. Ekonominin kötüleşmesi Yine Ahmedinecad’ın sert batı karşıtı söylemleri
yüzünden İran’ın uluslararası sistemden izolasyonu söz konusuydu. Ruhani böyle bir izolasyon döneminde cumhurbaşkanı seçildi. Ruhani’nin
cumhurbaşkanı seçilmesi büyük ölçüde aslında İran’da değişim isteyen
hem reformcu hem ılımlı muhafazakar grubun desteğiyle oldu. Çünkü
Ruhani itidalli bir değişim sözü vermişti, iktidara ‘ülkenin durumu iyi
değil ben sert reformlar yaparak sistemi kökünden sarsmayacağım ama
itidalli bir şekilde değişikliğe gideceğim dolayısıyla hem ekonomik hem
sosyal olarak ülkenin durumunu iyileştireceğim sözüyle geldi. Zaten
kurduğu hükümetin adını da İhtiyat ve Umut Hükümeti olarak belirledi. Çünkü gerçekten Ahmedinejad’ın son dönemde kötüleşen durum
yüzünden İran halkı umutsuzluğa sürüklenmişti. Çok ciddi bir enflasyon
artışı vardı, petrol satamıyorlardı ve petrol gelirinde ciddi bir düşüş var.
Dolayısıyla standartları ciddi şekilde düşmüştü, uçakları için yedek parça
alamıyorlardı, yurtdışında okuyan öğrencilerine para transferi yapılamıyordu, büyük bir umutsuzluk söz konusuydu Ruhani’nin İhtiyat ve Umut
hükümeti kuracağım sözü insanlara çok iyi geldi. Hem reformcuların
desteğiyle hem de ılımlı muhafazakarların desteğiyle Ruhani iktidara seçildi. Böyle bir şiarla gelince güvenlik devletini sona erdireceğini söyledi.
Güvenlik devletinden kasıt hem güvenlik merkezli politikalar içeride ve
dışarıda, halka uygulanan sosyal ve kültürel anlamda baskıcı politikalar
hem de devrim muhafızlarının siyasetteki etkinliğini azaltmadır. Yönetim
devrim muhafızları etkin olduğu sürece bütün meselelere güvenlik perspektifinden bakıyordu. Ruhani devrim muhafızlarının etkisini kıracağı
sözü verdi ancak daha iktidarda çok yeni bu konuda çok ciddi bir şey
yaptığını henüz söylemek mümkün değil. Tabii Ruhani dediğim gibi
nükleer meseleden yaptırımlardan dolayı İran kötü bir duruma geldiği
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dönemde iktidara geldiği için en büyük vaadi nükleer meseleyi çözmek
ve batılı ülkelerle anlaşmaktı ve ilk dış politikasını da bu yönde geliştirdi. Teknokratlardan oluşan dış politika uzmanlarından oluşan bir heyet
kurdu. Dışişleri bakanlığına da bir dış politika profesörü olan Cevad
Zarif’i atadı. Onun ekibi yeni bir dış politika belirlemeye başladı bu da
ilk önce batılı ülkelerle masaya oturmak için gerekli koşulları sağlamak
ve nükleer meselede anlaşmaya varmaktı. Nitekim 24 Kasım 2013’te
Cenevre anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmayı imzalayanlar BM Daimi
Konseyi’nin daimi 5 üyesi ve Avrupa’nın büyük gücü Almanya’dır.
Dolayısıyla Kasım 2013’ten beri özellikle hem 5+1 ama özellikle ABD
ile görüşmeleri ön plandadır. ABD önemli çünkü İran için en büyük
düşmanlardan biriydi. ( devrim tehdidi, devrim ihracı tehdidi ve ABD’ye
karşı politikalar) Kasım 2013’ten beri görüşmeler devam ediyor. Cenevre
Anlaşması geçici bir anlaşma, bu anlaşma sonucu İran’a barışçıl nükleer
program izni tanınır ve İran’da nükleer silah yapmayacağına dair gerekli
garantiyi verebilirse batılı ülkelere iki taraf anlaşacaktır. Şu an yaptırımlar biraz kaldırıldı. Ekonomik olarak İran biraz rahatladı ve anlaşmaya
varılması durumunda yaptırımların tamamen kaldırılması söz konusu.
Ancak iki tarafın tabii ki birbirine güven tesis etmesi lazım. Bu çerçevede
dış politikada yine yumuşama ve karşılıklı saygı daha doğrusu nükleer
anlaşmaya varılmadan önce ilkeler ortaya kondu. İlkeler sayesinde zaten biraz nükleer anlaşma gerçekleşebilir oldu, bu ilkelerin en önemlisi
iddialı ve yapıcı dış politikadır. Bu, Ruhani’nin seçilirken dış dünyaya
verdiği mesajdı ve Ruhani dedi ki yumuşak ve karşılıklı saygıya dayanan bir dış politika belirleyeceğiz. Bu da eski Ahmedinecad döneminin
savaşçı ve agresif retoriğinin ters çevrileceğinin işareti oldu. Dolayısıyla
Kasım ayında Cenevre anlaşması imzalandı. Teşekkürler dinlediğiniz
için. Sorularınız varsa detaylı tartışma yapalım çünkü detayları epey
atladım aslında. Buyurun.
Öğrenci: Ahmedinejad İsrail’in haritadan silinmesi gerektiğini söylerken
gerekçeleri neydi? İkinci sorum; İsrail’i bu şekilde hedef almak sadece
Ahmedinecad’ın mı yoksa İran’ın genel politikası mı?
-İkinci sorudan başlayayım isterseniz İsrail’i hedef almak İran’ın genel
politikası çünkü devrim yapıldığında 4 Kasım 1979 yılında ne doğu, ne
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batı, ne ABD, ne Rusya, bağlantısızlık, İsrail de ABD’nin Orta Doğu’daki ajanı gibi görülüyordu. Dolayısıyla bu devletlerin çıkarlarına hizmet
etmeyen politikalar gütme devrimin başından beri devrimci liderliğin
önem verdiği bir şeydi. 1979 yılında İran’daki ABD büyükelçiliğini bir
grup öğrenci işgal ettiler. 444 gün süren bir işgal yaşandı. ABD büyükelçiliğinin Şah ile İran’a karşı nasıl komplolar kurduğunu ortaya çıkartmak
ve büyükelçiliğin İran’da oynadığı oyunları protesto etmek için bir işgal
gerçekleşti. Bu işgal zaten İran ile ABD’nin devrimci İran’ın ilişkilerini
koparttı. ABD diplomatları orada 444 gün rehine tutuldu. Dolayısıyla
ABD’ye karşı hiçbir şekilde diplomatik ilişki kurulmayan hep büyük
düşman şeytan olarak görülen bir tutum vardı. Ahmedinejad bunu devam ettirdi ama bunu İsrail bölgede, ABD’nin çıkarlarını uyguluyor ve
Müslümanları,Filistinlileri öldürüyor. İsrail Siyonist bir devlet ve biz
İran olarak Siyonist bir devletin Müslümanları ezen, katleden ABD’nin
uşağı uzantısı bir Siyonist devleti kabul etmiyoruz.
Öğrenci: Hocam bir ekleme yapayım naçizane. İran ilk devrimi gerçekleştirdiğinde Filistin sorunu İran’ın dış politikasını etkileyen sorunlardan
birisi değildir ancak Soğuk Savaş sona erdikten sonra Orta Doğu’da
bölgesel dengeler değiştikten sonra İran ve İsrail karşı karşıya geldi.
Yani uzun süre boyunca benim okuduğum yazıya göre İsrail Filistin
problemi İran’ın dış politikasını belirleyen bir neden değildi.
- O konuda haklısın çünkü savaş yaşanıyor İran’da doğrudan İsrail’e
yönelik bir söylem görmüyoruz iddialar var. İsrail’in savaşta İran’a silah
sattığına dair kesin olmamakla beraber iddialar var. Savaş yüzünden
doğrudan karşı karşıya gelmediler. Ama söylemde siyonist bir söylem
vardı, 89’dan sonra daha belirgin oldu.
Öğrenci: İsrail’in Soğuk Savaş’tan sonra bölgede Arap ülkeleriyle ittifak
kurmaya başlamasından sonra iki ülke karşı karşıya gelmeye başladılar.
-Tabii Arapların İsrail’e karşı savaşları var, Lübnan’da kurulan Hizbullah’ın İran desteğiyle, Arapların savaşını sürdürüyor olması var. Orada
bölgesel dinamikler işin içine giriyor.
Öğrenci: 1979’da devrim oldu. 1977’de yine devrimde önemli rol oynayan bir şahıs Ali Şeriati öldürüldü bildiğimiz kadarıyla. Peki eğer
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Ali Şeriati yaşasaydı bugün İran’da gerçekleşecek olan devrim büyük
bir İslami bir devrim mi olacaktı yoksa tamamen başka bir devrim mi?
-Onu söylemek zor. Ali Şeriati yaşasaydı denilebilir. Ayetullah Montazeri rehber olsaydı denilebilir çünkü Montazeri din adamlarının halkçı
kanadını temsil ediyordu. O şekilde seçilmeyip yerine Hamanei seçildi
bunlar olsaydı ne olurdu? Ben şunu görüyorum İran’da bunlar olmasa
da onların temsil ettiği görüşler yaşıyor. Reform hareketi, Yeşil Hareket,
Ruhani’ye destek veren reformcular bu reformcuların mesela Ruhani’den nükleer meseleyi çözdükten sonra düşünce özgürlüğüne yönelik
beklentiler var. Dolayısıyla onların temsil ettiği veya topluma anlattığı
düşünce hala yaşıyor. Ama siyasal olarak komplo her zaman komplodur
belki yine ele geçirilirdi yaşasalardı onu bilmiyorum.
Öğrenci: İran iç siyasetine baktığımızda benim bu dersten çıkarımım
şöyle bir durum var bu devrimi sıkı sıkıya benimseyen bir grup ilkeciler.
Ve reformcular seçimle başa gelen bir hükümet söz konusu olursa genelde reformcular başa geliyor sonra bu reformcular bir şeyleri gerçekten
değiştirmeye çalıştığında önü kesiliyor ve ondan sonra yine bir şekilde
o ilkeciler yönetimi ele alıyor. Böyle bir seyri var İran siyasetinin. Bu
bağlamda siz Ruhani’nin geleceğini veya aslında İran’ın iç siyasetini
ben mesela baktığımda daha fazla stabil kalabileceğini düşünmüyorum
uzun yıllar. Otuz yıl da İran böyle gitmez diye düşünüyorum orada. Zaten
Yeşil Hareket de bunun baya sağlam bir emaresi hatta Arap Baharı’yla
birlikte gelmesi. Sonuç olarak sizin projeksiyonunuz nedir?
- Tabii İran Devrimi daha çok taze 35. Yılını kutladı. 35 yıl böyle yapısal
bir değişiklik için kısa bir süre. Zaman içerisinde toplumsal beklentiler talepler değiştikçe ben de İran rejiminin halkın beklentilerine daha
duyarlı hale geleceğini tahmin ediyorum. Ama yapıyı sarsmak da kolay
değil. Çünkü toplumsal kalkışmayla bir devrim yapılıyor yeni bir düzen
kuruluyor. Kemalist devrim gibi düşünebilirsiniz belki o kurulan yapının
devam etmesi için mücadele veriliyor tabii. Ama uzun vade ben de size
katılıyorum. Buyurun.
Öğrenci; Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere nasıl bakıyorsunuz. Suriye
sorunu var İran Esad güçlerini destekliyor.
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- Türkiye İran ilişkileri AKP döneminde gayet iyi seyrediyordu. Çünkü komşularla sıfır sorun politikasıyla birlikte, aslında daha doğrusu
Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanıyken İran’a bir ziyaret yapmıştı.
O zamandan beri İran ile ilişkilerimiz normalleşmeye girmişti. Çünkü
daha önce devrimci yönetimi bütün bölgeye tehditken tabii Türkiye’ye
de tehditti. Hele ki orada yeni bir hükümet Türkiye’de laik bir cumhuriyet var. Dolayısıyla İran-Türkiye ilişkileri her ne kadar doğal gaz petrol
alışverişimiz olsa da retorik olarak çok iyi durumda değildi. Ama AKP
ile beraber İran da Türkiye’ye daha fazla güvenmeye başladı. Hem dini
tonu daha baskına bir hükümet iş başında hem de komşularla anlaşacağız
diyor. Dolayısıyla bu İran için bir güvence oldu ve İran da Türkiye’ye
yaklaşmaya başladı. Ta ki Suriye sorunu, bir de füze kalkanı projesi çıkana kadar. İkisi İran için ciddi tehdit oldular. İran’ın Suriye’de çıkarları
var çünkü Suriye üzerinden Hizbullah’a yardım yapıyor burada yine
İsrail karşıtı olma durumu önemli. Suriye’nin İran için en büyük önemi
birlikte İsrail karşıtı cepheyi oluşturuyorlar. Türkiye ise tam tersi Esed
yönetiminin karşısında. Bu iki ülke ilişkileri açısından ciddi bir sorun
doğurdu. Ama anlaşma imzalandı mı derseniz zannetmiyorum çünkü bu
sorun çıktığından beri söylenen biz ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek
is bu yönde irademiz var her ne kadar bölgesel siyasette fikir ayrılığı
yaşasak da bölgesel siyasetteki fikir ayrılığı bizim ikili ilişkilerimize
tesir ederse iki ülke de zararlı çıkar. Böyle bir yaklaşım var ama Suriye
meselesi ilişkilere bir soğukluk getirdi.
- Belki şu açıdan bakabiliriz 1639’dan beri İran ve Türkiye yani Osmanlı İran Türkiye ne doğrudan bir savaşa girmiş ne çatışmaya girmiş
karşılıklı olarak. 1639 da çizilen ve bugüne kadar devam eden sınır iki
ülkenin birbirine sataşmamasının sınırı gibi. Yani bu anlamda fikirsel
olarak etkisi olmuş olabilir tabii. Uzun bir pratik var ama doğrudan
Suriye politikasında biz uzun zamandır savaşmıyoruz bunu sürdürelim
gibi bir şey olamaz.
Öğrenci; İran’ın ve Şia’nın Müslümanları Şia çatısı altında birleştirmek gibi bir hedefi olduğunu biliyoruz. Devrim ihracı İran’ın politikası.
Acaba İran sınırı içerisinde Şia olmayan vatandaşlara karşı bir politika
uyguluyor mu?
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- İran anayasasına göre ehli kitap olan bütün mezhepler eşit anayasal
haklardan faydalanırlar. Sünni olur Hıristiyan, Yahudi her ne kadar İran
anti-Siyonist İsrail karşıtı olsa da içeride Yahudilere eşit mesafede olması
gerek ve duruyor da. Yani şu anlamda her mecliste temsilci veriyor mesela Hıristiyan, Yahudi, Sünniler. Dolayısıyla içeride şunu belki demek
mümkün olabilir genel anlamda kültürel olarak baskıcı bir yönetim söz
konusu olduğu için Yahudilerin kültürünü ortaya çıkaran bir faaliyetine
izin verilmeyebilir. O Şii rejim karşıtı bir faaliyette bulunacaksa bu aynı
şekilde Hristiyan’a da olur Şii’ye de. Kültürel anlamda bir baskı olduğunu söyleyebilirim ama siyasi anlamda siyasal hakların kullanılmasına
yönelik bir baskı ne gördüm ne de okudum.
Öğrenci; Bahailer peki?
- Bahailer çünkü ehli kitap kabul edilmiyor.
Öğrenci; Arap Baharı ve sonrasında yaşanan gelişmeler Tunus’ta, Suriye’de, Irak’ta yaşanan gelişmeler sizce İran’ı nasıl etkiledi? Kazançlı
mı çıktı güç mü kaybeder nasıl yorumlarsınız?
- Arap baharı sonrası gelişmeler… bu benim için şu an projeksiyon yapması çok zor bir soru ama İran’ın aslında alanı genişledi söz söylediği
alan genişledi,ben öyle görüyorum. Ama gücü arttı mı bunu söylemek
şu an zor. Çünkü İran karşıtı bölgeler var. Dolayısıyla o blok İran’a, İran
her ne kadar bölgeyle iyi ilişkiler geliştirmek istese de özellikle Ruhani
ile beraber İran karşıtı bölge ülkeleri İran’ın politikalarına karşı duran
Suudi Arabistan, körfez ülkeleri, Ürdün bunlar hala İran’ı bir tehdit
olarak gösteriyorlar çünkü onun Şii politikası güttüğünü iddia ediyorlar.
Suriye bu noktada İran aleyhine bir durum oldu. İran Arap baharıyla
daha çok güç, söz söyleme gücü kazandı ama çok bölgesel dinamikleri
değiştirecek bir güç kazandığını söyleyemeyeceğim.
Öğrenci; Rehberin İran dış politikasındaki etkinliğinden bahsettiniz. Peki
nükleer görüşmelerin başlamasında Ruhani’nin etkisi nedir herhangi bir
etkisi var mı yoksa İran dış politikası hala rehberin kontrolü altında mı
yarın bir gün şartlar değiştiğinde rehber tamam artık böyle bir anlaşma
yok diyebilir mi yoksa seçilmiş liderin etkisi nedir İran dış politikasında?
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Açıkçası bunu ben bir İranlı diplomatın ağzından dinledim aktardığı
şuydu Yüksek Güvenlik Konseyi ülkenin genel siyasetini, dış politikasını ve güvenliğe dayalı siyasetini belirler. Nükleer mesele de ülkenin
güvenliğini ilgilendiren bir mesele dolayısıyla Yüksek Güvenlik Konseyi’nde batıyla görüşme kararı alındı, ülkenin yararına olduğu için
ancak bu rehberin onayıyla ancak yürürlüğe koyulabilir. Rehber de Yüksek Güvenlik Konseyi’nin bu kararını onayladı. Dolayı cumhurbaşkanı
Yüksek Güvenlik Konseyi’nin üyelerinden biri bu konseyde üst düzey
komutanlar, bakanlar var oldukça üst düzey karar mercileri bu konseyde
bunların ittifakıyla görüşme kararı alındı ama rehber onaylamasa bu
karar alınmazdı dedi diplomat. Durum böyle dış işleri bakanlığının ve
cumhurbaşkanının söz hakkı var ama en nihai sözü söyleyemiyorlar.
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inema sanatı, toplumun içinde bulunduğu hem geçmişini hem bugününü hem de geleceğe yönelik arzu ve isteklerini yansıtması bakımından, yaşanılan sosyo-ekonomik süreçlerden ve siyasi gelişmelerden
ayrı tutulamaz. Bugün aslında Sayın Burak Bilgehan ÖZPEK hocamız
sinemada son 3 yılda çekilen ve Arap dünyasında gösterime giren çeşitli
filmler ile belgesellerden ve bu eserlerin genel özelliklerinden bahsedecekti. Ancak bazı nedenlerden ötürü bu sunumu sizlere ben yapmaya
çalışacağım. Bu filmlerin çekilmesine vesile olan toplumsal ve siyasal
hareketlerden bahsedeceğim. Bu çerçevedeki bir sunumun sinemaya
kaynaklık eden gelişmelerin anlaşılması açısından da faydalı olabileceğini düşünüyorum.
Arap Baharı 2010 Aralık ve 2011’in ilk 2 ayı içerisinde Tunus ta geniş ölçekli bir halk hareketi olarak başlamıştı. Bu hareket ülkenin güneyinden,
yani fakir olan kırsal bölgelerinden başlayarak başkente kadar yayılmış
ve Tunus’ta yıllardır hüküm süren otoriter rejimi kökten sarsarak bir
dönüşüm sürecini tetiklemiştir. Bu gelişmeler sadece Tunus ile sınırlı
kalmamış ve çok kısa bir süre içerisinde Libya’yı ve Mısır’ı gibi komşu
ülkeler başta olmak üzere tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini şu
veya bu şekilde etkilemiştir. Bu nedenle de sonuçları düşünülenden çok
daha geniş olmuş, birbirinden farklı dönüşüm süreçlerini başlatmıştır.
3 yıldır bu dönüşüm süreçlerini anlamaya çalışıyoruz. Hangi toplumsal
dinamikler bu olayı tetikledi ya da muhtemel sorunları nelerdir gibi
sorulara cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Geleceğe dair olası öngörülerde
bulunmaya çalışıyoruz. Doğal olarak da çalkantılı gelişmelerin yaşandığı,
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çok derin dönüşümlerin gerçekleştiği bu bölgede sinema sanatı da doğal
olarak tüm bunlardan etkileniyor. Son 3 yılda da Arap Dünyasında bu
yönde yoğun bir üretimin olduğunu görmekteyiz. Arap Baharını anlatan,
Arap Baharı temalı çeşitli belgeseller çekildi. Bu belgesellerde gençlik
hareketlerini, olayların nasıl geliştiğini, gençlerin ne istediğini ortaya
koymayı hedefleyen konular işlendi. Değişimlerin, dönüşümlerin olumsuz yönde gelişmesiyle birlikte de insanların ruh halini, psikolojilerini
nasıl etkilediğine, değiştiğine dair çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu çeşitlilik
yaşanan değişikliklerle paralel şeyler.
2011 yılında, yani bu süreç başladığında, Ortadoğu’da demokratikleşme
dinamiklerinin güçleneceği ve yayılacağı konusunda umut verici bir
hava hakimdi. Ortadoğu’da ilk defa kitleler tarafından bu kadar yüksek
sesle demokratikleşme ve insan hakları dile getiriliyordu. Bu duruma
paralel olarak, ilk dönem çekilen sinema eserlerinde de bu umutlu havayı
görebiliriz. Bu sinema eserlerinde temel mesaj baskın olarak değişimin
nasıl başladığı ve nasıl devam etmesi gerektiği yönündedir. Bu temaların işlenmesinde 2011 ve 2012 yıllarında yaşanan olumlu gelişmelerin
etkisi çok büyüktür. Bu dönemde Tunus rejimi çok büyük oranda geri
adım atmak zorunda kaldı. Uzun yıllardır iktidarda bulunan Tunus devlet
başkanı Zeynel Abidin bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca kendisini destekleyen siyasi polis ve 1987’den beri ülkeyi yöneten
iktidar partisi feshedilmiştir. Bu partinin mal varlıklarına el konulmuş ve
üst düzey üyelerine siyasi yasaklar getirilmiştir. Sonuç olarak Tunus’ta
çok derin ve demokratikleşme yönünde olacağı düşünülen olumlu bir
süreç başlamış oldu. Akabinde ülkede teknokratlardan oluşan, içerisinde
sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı bir hükümet kurulmuş ve seçimler
gerçekleşinceye kadar ülkede istikrarı sağlayabilecek ve seçimlerin gerçekleştirilmesine vesile olabilecek temel yasalar hazırlanmıştır. Bunun
yanı sıra 2011 öncesi döneminde gerçekleşen hak ihlalleri, yolsuzluk ve
kanunsuzlukları kovuşturması için 3 adet hakikatleri araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlara sivil toplum örgütleri temsilcileri
ile eski rejimde siyasetten dışlanan ya da pasifize edilen muhalefet parti
temsilcileri etkin bir şekilde katılmıştır. Akabinde ise 2011 yılı içinde
Tunus’ta seçimler gerçekleştirilmiştir.
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Bu seçimler sonucunda Nahda Partisi önemli bir kazanımlar elde etmiş
ve seçimin galibi olmuştur. Ancak tek başına hükümeti kuracak yeter
sayıya ulaşamadığı için ülkede koalisyon hükümeti kurulmuştur. Böylece Nahda Partisi, merkez parti CPR ve sol parti Ettakatol ile birlikte
üçlü bir koalisyon hükümeti kurmuştur. Bu durum Arap coğrafyası için
önemli ve tarihi bir gelişmedir çünkü Ortadoğu’ya ilişkin en genel-geçer kabullerden biri de seküler-sol gruplar ile Siyasal İslamcı grupların
birlikte çalışmasının önünde aşılamaz ideolojik ve tarihsel engeller olduğudur. Fakat Tunus’ta troyka hükümetinin kurulması ve ortakların
bu birlikteliği 2014 yılında teknokrat hükümetine yetki devredinceye
kadar devam ettirmesi bu ön kabule büyük bir darbe indirmiştir. Sonuç
itibari ile Tunus, mevcut seküler-Siyasal İslam geriliminin her zaman
böyle olmayabileceğini, eğer şartlar müsait olursa ve aktörler isterlerse
bu farklı kamplardaki grupların işbirliği yapabileceğini gösteren biricik
bir örnek teşkil etti. Ayrıca bu hükümet özellikle demokratikleşme açısından Tunus ta çok önemli kazanımlar elde etmiştir. Troyka hükümeti
döneminde Anayasa Yazım Komisyonu yeni bir anayasa hazırlamış ve
Ulusal Kurucu Meclis de bu anayasayı kabul etmiştir. Pek çok uzman
tarafından Tunus’un yeni anayasası Avrupa standartlarının da üstünde
demokratik yapıya sahip bir anayasa olarak tarif edilmiştir. Tunus’ta bu
siyasal süreçler yaşanırken ortaya çıkan tüm siyasi ve toplumsal krizlere
rağmen çözümler uzlaşı ve müzakere çerçevesinde şekillenmiştir. Bu
durum, özellikle Ortadoğu’da yaşanan diğer dönüşüm süreçlerindeki
olumsuz gidişat ile kıyaslandığında, değerli bir edinimdir.
Öte yandan Mısır, Tunus örneğinde gördüğümüz olumlu beklentilerin
ortadan kaybolduğu tezat bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısır
bilindiği üzere Arap dünyasında önemli bir aktördür. Soğuk Savaş döneminde Mısır’da ortaya çıkan Nasırcılık bölgede çok derin izler bırakmıştır. Ayrıca sahip olduğu nüfus yoğunluğu ve coğrafi konumu Mısır’ın
jeo-stratejik önemini arttırmaktadır. 2011 yılında Tunus’ta başlayan Arap
Baharı’nın Mısır üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Fakat bu dönüşüm
Tunus’a nispeten daha sancılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 2011 yılından
günümüze kadar geçen sürede 7’den fazla seçim süreci yaşanmıştır. Bu
dönemde 3 anayasa kabul edildi ve 3 cumhurbaşkanı gördü. Ayrıca birisi
yargı birisi ordu tarafından yapılan 2 darbe, 1 devrim ve bir yıl süren
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askeri yönetim dönemi yaşadı. Dolayısıyla son 3 yılda yaşanan bu olaylar
sinemaya da yansıdı. 2011’de Tahrir’de gençlik hareketi olarak bir diğer
deyişle şehirli orta sınıf hareketi olarak ortaya çıkan ve birbirinden farklı
ideolojileri sahip, farklı talepleri olan insanların bir araya gelmesi ile
Hüsnü Mübarek’i istifaya zorlayan, başarılı bir hareket söz konusu idi.
Bu dönemi anlatan pek çok sinema eseri, özellikle belgesel çekilmiştir.
Bu eserlerde “Bunu nasıl başardık? Bu sokak hareketi nasıl organize
oldu? Gençler, Mısırlılıklar ne istiyor? Biz kimiz?” sorularına cevaplar aranmaktadır. Bunlar yaşanırken büyük ölçüde iyimserlik hâkimdi.
Çünkü uzun zamandır iktidarda olan Mübarek’i istifaya zorlamışlardı ve
rejimi değişim yönünde ikna ettiklerini düşünüyorlardı. Ülkeyi uzun yıllardır yöneten, siyasi sistemi domine eden rejim partisini feshedilmesini
sağlamışlardı. Askeri yönetim ilk üç aydan sonra sokak hareketleri başta
olmak üzere toplumun ve siyasetin üzerinde baskı kurmaya başlamış olsa
da bu dönemde Mısır’da sürece dair hala umutlar tazeydi.
İlk anayasa referandumu rekor bir katılımla 2011 yılında gerçekleşmiştir.
İnsanlar değişim yönünde iradelerini ortaya koymak istediler. Parlamento seçimleri oldukça zor ve uzun zaman alan bir süreç olsa da insanlar
katılmaya devam ettiler. Zira Mısır’da seçim sitemi oldukça farklı ve
ülkede karmaşık sayılabilecek bir balotaj sistemi uygulanmaktadır. Bu
sisteme göre adaylardan biri oyların %50’inden fazlasını alamadığı takdirde, ikinci tur balotaj seçimlerine geçiliyor ve tekrar oylama yapılıyor.
Birinci turda en çok oy alan iki aday, ikinci turda yarışıyor. Mısır’da bütün seçimlerde, cumhurbaşkanlığından yerel seçimlere kadar uygulanan
seçim sistemi budur. Parlamento seçimleri bu nedenle 3 ay sürmüştür ve
seçimlerin tamamı teknik ekip yetersizliğinden dolayı da 3 seçim bölgesine ayrılarak gerçekleştirilmiştir. Aynı seçim ekibi bir bölgede görevini
tamamladıktan sonra diğer bölgeye gitmek zorunda kalıyordu. Tüm bu
zorluklara rağmen 2011 anayasa referandumu ve 2011-2012 Parlamento
Seçimlerine katılım oldukça fazlaydı.
Öte yandan bu süreç boyunca halen değişimden umutlu olanların yanı sıra
bir de küskünler olarak adlandırabileceğimiz bir kesim bulunmaktaydı.
Bu grup, yaşanan sürecin başarıya gitmediğini, bu süreçten dışlandıklarını aslında daha fazla edinimlerin olabileceğini ve orduya geri adım
118

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

attırmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Çünkü Hüsnü Mübarek istifa
ettikten sonraki bir yıl boyunca ülkeyi Yüksek Askeri Şura (YAK) yönetmişti. Ayrıca bu grup sokak hareketinin hızlı bir şekilde dağıldığını,
ittifak içinde yer alan hareketlerin kendilerini yarı yolda bırakıldıklarını
iddia etmekte ve bu yönde eleştirilerde bulunmaktaydılar. İşte bu gruplar Tahrir’de eylemlerine devam ediyorlardı. Ayrıca, süreçten tatmin
olmayan ve Ocak-Şubat eylemleri sırasında keskin nişancılar yüzünden
gözlerini kaybedenler ile yakınları, Mübarek yanlılarının atlar ve develer
üzerinde joplarla, palalarla göstericilere saldırması nedeniyle hayatını
kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar olmak üzere Ocak-Şubat eylemlerinde zarar gören, yararlanan ve hayatını kaybedenler için adalet
isteyenlerin devam ettirdiği eylemler vardı. Bu eylemlere katılımın 2013
yılında ise arttığını görüyoruz. Bu eylemler de başta belgeseller olmak
üzere sinema eserlerinin ana konularından biri olmuştur.
Mısır’da 2011-12’de marjinalleşeceği düşünülen bu insanların kendilerine ittifak bularak sokak hareketlerini tetiklediklerini görüyoruz. Sinema
bu konuda son 3 yılda tarihi belgeseller çekmek yerine, hem içinde yaşanılan durumu gösterme hem de propaganda amaçlı sinemada önemli
bir angajman oldu. 2011-12’de alt yapı olarak oluşan ve 2013’te açığa
çıkan bu olaylarla birlikte çok önemli bir gelişme yaşandı. 3 Temmuz
2013’te Temerrüd Hareketi’nin başlattığı eylemler darbe ile sonuçlandı.
Bu darbe dış dünyada ve Türkiye’de şok edici bir olay olarak karşılandı.
Bir süreç yaşanıyordu ve bu sürecin neden darbe ile sonuçlandığını sorgulanmaya başlandı. Çünkü artık bölgede darbeler döneminin kapandığı
düşünülmekte ve öngörüler bu kabul üzerinden yapılmaktaydı. Fakat 3
Temmuz darbesi Ortadoğu’da yeni bir süreci tetiklemiş oldu. Bu nedenle
de Ortadoğu tarihinde daha önce şahit olunan darbeler silsilesinin bir
benzerinin tekrar yaşanıp yaşanmayacağı önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır.
Küskünlerle beraber, Temerrüd Hareketi içinde özellikle rejim yanlıları,
eski partiyi destekleyenler, güç kaybına uğrayanlar, eski partiden rant
elde edenler, anayasa yapım sürecine katılamadığını ve parlamento dışına
itildiğini düşünen muhalif partiler 2013 yılında aynı blokta yer almışlardı.
Bu blok Müslüman Kardeşlere ve onun partisine karşı bir sokak hareketi
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organize ettiler ve askerin ve rejimin de desteğini alarak cumhurbaşkanı
Mursi’yi görevinden uzaklaştırdılar. Darbenin ardından Darbeyi Ret ve
Meşruiyete Destek İttifakı kurulmuş ve ülkenin pek çok yerinde darbe
karşıtı eylemler başlamıştır. Fakat eylemlere rejimin cevabı oldukça sert
ve kanlı olmuştur. Adeviye’de yaşanan kanlı baskının ardından ülkede
geniş çaplı operasyonlar başlamıştır. Pek çok kişi tutuklanmış, Müslüman
Kardeşler Hareketi terör örgütü olarak kabul edilmiş ve toplu yargılama
süreçleri başlamıştır. Rejimin uyguladığı bu baskı ve sindirme politikaları
devam ederken geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış
ve darbenin mimarı Abdulfettah Sisi cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştur. Sonuç itibari ile ülkede muhalefeti marjinalleştirirken kendisi de
marjinalleşen Mısır rejimi sancılı bir dönüşüme mimarlık yapmaktadır.
Bugün Mısır’da halk ile devlet arasındaki etkileşim güvenlik anlamında
inanılmaz derecede kötü boyutlara ulaşmıştır. 600-700 kişilik grupların
çok hızlı bir şekilde 2-3 celsede idam ya da müebbet cezaları verilmesi,
eylemcilerden gazetecilere siyasetçilerden normal vatandaşlara kadar
geniş bir yelpazede binlerle ifade edilen tutukluların geleceğinin belirsizliği toplumsal hoşnutsuzluğu beslediği kadar sinema sanatına da
kaynaklık etmektedir. Mısır’da toplumsal yapıyı, toplumsal psikolojiyi
anlatan ve ödüllü bir eser olan “Meydan” belgeselinde tüm bu unsurları
görmek mümkün. Bu belgesel 2011 sonrası süreçte üç adamın, kendinden
farklı gruplarla meydanlara çıkması ve 3 yıl içerisinde geçirilen değişimi,
dost-düşman algısının nasıl farklılaştığını, son noktada ise tamamen nasıl
kaybolduklarını anlatan bir eser.
Son bir yıl içinde hem bölge ülkelerinden bazılarının iç savaşa sürüklenmesi hem bölgesel aktörler arasında güç mücadelesinin yoğunlaşması
hem de Mısır’da dönüşüm sürecinin darbe ile çatışmacı ve sıfır toplamlı
mücadele eksenine kayması nedenleriyle bölgede temel tartışma konusu
demokratikleşmeden güvenliğe kaymıştır. Dolayısı ile demokratikleşmeye dair beklentiler azalırken, uluslar arası ve bölgesel aktörler istikrarı
öncelik haline getirmeye başlamıştır. Şuanda hem dış hem iç hem de
toplumsal aktörler bu gerçekle mücadele etmeye, bu gerçeği şekillendirmeye çalışıyorlar.
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SORU-CEVAP
Soru: Arap Baharı sürecinde dış güçlerin ve müdahalelerin etkileri nelerdir?
Cevap: Eğer sunumum Arap Baharı dinamikleri olsaydı bu sunumum
bu soruya kapsamlı bir cevap vermeye çalışırdı. Ancak genel bir cevap
vermek gerekirse toplumsal değişim ve süreçler; referandum hareketleri,
ülke içindeki herhangi bir süreç, darbeler, anayasa çalışmaları, politika
değişimleri gibi ülkelerin iç süreçleri hem iç etkenlerden hem de dış etkenlerden etkilenir ve beslenirler. Elbette bu etkiler olumlu veya olumsuz
da olabilir. Örneğin Tunus ve Libya’ya etki eden dış dinamikler birbirlerinden farklıdır. Tunus, AB uyum sürecinde 1956’dan beri imzalandığı
çerçeve anlaşmaları kapsamında ekonomik yardımlar alırken bunun yanı
sıra Avrupa komisyonu ile yapılan eğitim çalışmaları yapan uzamalarla
çalışmaktadır. Diğer yandan ABD’nin AFRICOM çerçevesinde uyguladığı STK’ları destekleyen maddi ve eğitimsel anlamada çeşitli programları
bulunmaktadır. Bu nedenlerle AB ve ABD‘nin Tunus’taki etkileri daha
pozitiftir. Lakin Libya örneğinde ise çok farklı durum görmekteyiz. Libya’da Batı etkisi dendiğinde özellikle akla 2011 yılında gerçekleştirilen
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NATO operasyonu gelmektedir. 2011’de muhalifler ülkelerin doğusunu
ele geçirerek oldukça başarılı olmuşlardı, fakat bu öncü başarı Kaddafi’nin lejyonlar ve hava kuvvetleri ile doğuya operasyonlarını yoğunlaştırmanın ardından tehlikeye girmişti. Kaddafi, muhalifleri bastırmak için
Bingazi’ye doğru ilerlerken çok hızlı bir şekilde uluslararası operasyon
kararı alınmış ve ülkeye hava operasyonu ile bir dış müdahale gerçekleşmiştir. Bu dış müdahalenin ülkedeki istikrarsızlığa ve iç savaşa etkisi
inkar edilemez. Çünkü ülkede yekûn bir muhalefet olmamanın yanında
bu muhalefet ortak bir gündem belirlememiş, ülkenin geleceğine dair
net bir fikri olmayan ya da ülkenin geneline ait bir programı olmayan bir
muhalefetti. Ülke koordinasyonsuz bir muhalefetin elindeyken, yönetim
dış müdahale ile sağlanmaya çalışıldı. Bu nedenlerden dolayı bugün
ülkede iç savaş yaşanmaktadır. Irak ve Afganistan’da olduğu gibi bu dış
müdahaleler devletin tüm kurumlarını yok etmiştir. Güvenlik ve ekonomik yapının olmaması demografik yapıyı da tamamen değiştirmiştir.
Örneğin ülkenin Güneybatısındaki bir aşiret Fizan’dan Çad’a gidip operasyon yaparken, Güney’deki bir aşiret güç merkezi olan Trablusgarp’a
yerleşmiştir. Uluslararası müdahalenin yanı sıra, Libya petrolü de ülkeye
etki eden dış dinamikleri yoğunlaştırmaktadır. Libya petrolü Fransa başta
olmak üzere Avrupa için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Avrupa
ülkeleri Libya’daki gelişmelere müdahil olmaya çalışmakta ve süreçleri
etkilemektedirler.
Soru: Bazı kesimler Obama’nın konuşmasından sonra muhalifleri desteklediği yönündeyken bir diğer yandan otokrat yapıları da destekliyor
dendi. Bu durum dünya kamuoyunda çelişki yarattı. Sisi ile Kerry’nin
buluşması da bu çelişkiye örnek olabilir. Bu tespit hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Öncelikle ABD dış politikasında bir çelişki görmüyorum. Soğuk Savaş sonrasında ABD dış politikasında iki etken temel dinamik
olmuştu. Bunlar istikrar ve demokrasiydi. Bu söylemlerin Amerikan
dış politikasını farklı şekillerde yönlendirdiğini gözlemleyebilirsiniz.
90’larda bölgede bir demokratikleşme tartışması ortaya çıkmıştır. Bu
tartışma ve süreç Batılı aktörler ve ABD’nin zorlaması ile başlamıştı.
90’lardaki OSLO görüşmelerinin temel dinamiği de yine ABD dış po122
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litikasındaki bu demokratikleşme söylemidir. Bölgede petrol ve doğal
kaynakların yoğun olmasından dolayı dış aktörler için de istikrar çok
önemli bir öncelik. Bütün Soğuk Savaş boyunca ABD dış politikası
bölgede bu istikrarın sağlanması için otoriter rejimlerin vazgeçilmez
olduğu kabulüne dayanmaktaydı. Fakat Soğuk Savaş sonrasında Latin
Amerika ve Doğu Avrupa’da demokratikleşmeye dair bir hareketlenme
başlamıştı. Huntington’un Demokratikleşmenin üçüncü dalgası dediği
bu tarihsel dönüşüm ABD’nin Ortadoğu politikasını da etkilemiştir.
90’larda zorlanan, empoze edilen Ortadoğu’daki bu 3. Dalga süreci
Cezayir iç savaşına neden olunca bu söylemin daha geri plana itildiğini
ve ABD dış politikasında istikrar söyleminin ana eksen haline geldiğini
görüyoruz. Demokratikleşme söyleminin tekrar gündeme gelmesi ise
Bush’un meşhur “önleyici savaş” söylemi ile gerçekleşmiştir. Bu söylemin temel argümanları ise 90’lar boyunca izlenen politikaların ortaya
çıkardığı sonuçların bölgesel istikrara hizmet etmediği, bölge ülkelerinin
kendi aralarında çözüm üretemediği, diktatöryal sistemlerin uzun vadede
istikrarsızlığa ve teröre neden olmasıdır. Bu çerçevede ABD dış politikasın önleyici savaş doktrini ile dışarıdan demokrasi tesisi yani demokrasi
ihracı politikalarına başlamıştır. Bu politikanın bölgeye maliyeti oldukça
yüksek olmuştur. Afganistan ve Irak’ın işgali ve sonrasında yaşananlar
ne ABD’ye başarı getirmiş ne de bu iki ülke istikrara ya da demokrasiye
ulaşmıştır. Aksine bölgede etkisi on yıllar boyunca devam edecek bir
güç mücadelesine ve istikrarsızlık saralına ön ayak olmuştur. Elbette ki
önleyici savaş doktrini ve ABD’nin bölgeye yönelik politikaları ABD
çıkarları gözetilerek, bu doğrultuda atılmış adımlardı. Afganistan ve Irak
örneğinde olduğu gibi önleyici savaş, terörle mücadele ya da demokratikleşme söylemi tüm bu çıkarların içindeydi. Fakat Afganistan ve Irak’ta
yaşanılan başarısızlık ABD ekonomisini etkilemiştir. Bu şartlar altında
Obama savaşı bitirme sözü ile iktidara gelmiştir. Obama yönetimi Bush
döneminde uygulanan dış politikayı bir zorunluluk değil bir tercih olarak
nitelendirmiştir. Bu yanlış tercih sonucu İslam dünyası ile yanlış ilişkiler
kurulduğu ve yeni bir başlangıç yapılması gerektiği mesajını vermiştir.
Bush yeni düzen demişken ardından Obama daha çok yeni bir başlangıca vurgu yapmıştır. Obama döneminde savaşın sonlandırılabileceği,
bölgeye dair dış politikasında angajman kurallarının değiştirilebileceği
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gibi konular hakkında teminat verilmiştir. Obama yönetimi bir yandan
devletlerin kapasitesini arttırmak için çeşitli projeler yürütmüş, terörle
mücadele için bölge ülkeleri ile stratejik işbirliği ve istihbarat paylaşımı
gibi işbirliklerine devam etmiş bir yandan da demokratikleşme söyleminin muhatabını devletlerden bölge halkına kaydırmıştır. Obama’nın 2009
yılında yaptığı Kahire konuşması bu bakımdan önemlidir. Fakat 2010
yılına gelindiğinde bölgedeki rejimlerin bu çok yönlü ABD politikalarına
direnmeye başladıklarını görüyoruz. Örneğin Tunsu’ta cumhurbaşkanlığı
seçimleri ya da Mısır’daki 2010 parlamento seçimleri bu direnişe oldukça
açık örneklerdir. Uluslararası aktörlerin baskısı ile muhalefete sınırlı bir
alan açan rejimler artık muhalefete açılan bu sınırlı alanı hızlı bir şekilde
daraltmaya başlamış ve muhalefeti yeniden bastırmaya yönelmiştir. Bu
son seçimlerde bu nedenle de seçmen katılımları oldukça düşük kalmış,
seçimler boykot ve şaibe tartışmaları gölgesinde gerçekleştirilmiş ve
seçimlere şiddet olayları damgasını vurmuştur. Bu olayların hemen ardından Arap Baharı ortaya çıkmıştır. Konjonktürel olarak bu farklı iki
dinamiğin birbirini farklı şekillerde etkilediğini düşünmekteyim. Artık
bugün ABD 2009 öncesi klasik döneme yakınlaşmaktadır.
Örneğin Kerry’nin ziyareti ile aslında başta 3 Temmuz sonrası olası
darbelere karşı konulmak istendi bunun için de ABD Kahire’deki büyükelçisini geri çekti. Temerrüd Hareketi eylemleri sırasında ABD’yı
düşman ilan etmiş ve ABD büyükelçisini bir anti-ikon haline getirmişti.
Büyükelçiye ve büyükelçiliğe karşı büyük eylemler oldu. Bu nedenle
elçisini geri çekmek zorunda kalan ABD, bir yıldır Mısır’da maslahatgüzar seviyesinde ilişkilerini sürdürüyor. Yine kendi içerisindeki kongrenin
baskısı ile askeri yardımları askıya almak zorunda kaldı. Yani son bir
yıl diplomatik ilişkilerin zayıfladığı bir dönem olsa da Kerry özellikle
Mısır-ABD ilişkilerini normalleştirmeye çalışan bir aktör oldu. Aralık
ayında ABD Mısır’a bir ziyarette gerçekleştirdi. Ardından Mısır Dışişleri
Bakanı Nisan ayında ABD’yi ziyaret etti. Darbne sonrası gerçekleşen bu
diplomatik ziyaret yoğunluğu ABD’nin Mısır ile gerilen ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığını göstermektedir. Söylemlerine baktığımızda ise
istikrar vurgusunun daha yoğun olduğunu görüyoruz. Bu yüzden klasik
ABD dış politikasına daha yakın duruluyor. Bunda yukarıda bahsedilen
bölgesel durumlar etkili, 2011’deki beklentiler çok farklıydı, bugün ise
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öncelikler hızlı bir şekilde değişti. Ayrıca Irak ve Suriye’de durum çok
kritik bir hal aldı. Bölgede demokratikleşmeden ziyade istikrar, çatışma,
iç savaş gibi hususlar ön planda olduğu için aktörlerin dış politikasında
bu söylem ve dinamikler önemli bir rol oynuyor.
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Irak’ta Güncel Sorunlar ve Türkmenler
Bilgay Duman

B

in yılı aşkın bir süredir Irak’ta yaşayan Türkmenler, yaklaşık 900 yıl
boyunca yönetici konumunda olmuş, bu konum İngilizlerin Irak’ı işgal etmesiyle sona ermiştir. Bu tarihten sonra Türkmen toplumu, Irak’taki
yönetimlerce baskı görmüş ve bir tehdit olarak algılanmıştır. Bu dönemde
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti iç sorunlarını halletmeye ve ülkenin
kalkınmasına öncelik vermiş, 2. Dünya Savaşına kadar dış politikayla
fazla ilgilenmemiştir.

Bu nedenle destek bulamayan ve devletçi bir yapıdan gelen Türkmenler,
azınlık psikolojisine sürüklenerek, içe kapalı ve ürkek bir toplum haline gelmişlerdir. Irak’taki rejimlerin politikaları da bunu körüklemiştir.
Hiçbir dönemde siyasi faaliyetlerine izin verilmeyen ve zaman zaman
ortaya çıkan lider vasfı taşıyabilecek insanları öldürülen Türkmenler,
bölgede hakim anlayış olan silahlı mücadeleyi, şehirli ve aydın nüfus
yapısının yanında Türkiye’ye duyulan güven neticesinde benimsememiş
ve kültürel yapılarını korumayı tercih etmiştir. Siyasi anlamda bir faaliyet
içerisine girmeyen Türkmenler, dönem dönem kültürel ve sosyal içerikli
kuruluşları kurmalarına rağmen, rejimin politikaları nedeniyle bir sonuç
alamamıştır. Bu çerçevede, 1960’a kadar Irak’taki Türkmenlere ilişkin
siyasal, sosyal ya da kültürel bir kuruluştan söz etmek mümkün değildir.
1960’da bir fikir kulübü olarak kurulan Kardeşlik Ocağı, kültürel ve
sosyal ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, milli duyguların ayakta
tutulması ve geliştirilmesi noktasında da faaliyet göstermeye çalışmıştır. Ancak 1980’lere gelindiğinde Türkmen Kardeşlik Ocağına rejim
tarafından el konulması ve Türkmen liderlerin asılması ve neticesinde,
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1980’de Türkmenlerin ilk siyasi organizasyonu olarak ifade edilebilecek Irak Milli Demokratik Türkmen Örgütü deklare edilmiştir. Ancak
bu örgütün çalışmaları da 1985 yılında durdurulmuştur. Bu dönemde
Irak’taki savaş hali göz önüne alındığında 1970’lerle birlikte başlayan
Türkiye’ye yönelik toplu göç hareketi, 1980’lerin sonunda Türkiye’de
Türkmenlere ilişkin bir siyasi kuruluşun kurulmasını gündeme getirmiştir. 1988 yılında ilk siyasi Türkmen kuruluşu olan Milli Türkmen Partisi
kurulmuştur. 1991’den sonra Irak’ın kuzeyinde de facto otonom bir bölge
ortaya çıkması, Türkmenlere de bir nefes alanı açmış ve Türkmen partilerin sayısı çoğalmıştır. Türkmen siyasi hayatındaki dağınıklığın önüne
geçmek ve Türkmenler için bir vizyon çizmek amacıyla 1995 yılında
Irak Türkmen Cephesi kurulmuştur. Buna birinci dönem Türkmen siyasi
hareketi demek doğru olacaktır.
2003’ten sonra ortaya çıkan süreçte ise, Irak’ın yeniden yapılandırılmasında yeni Türkmen siyasi örgütlenmeleri ortaya çıkmıştır. Mevcut
durumda;
• Irak Türkmen Cephesi,
• Türkmeneli Partisi,
• Milli Türkmen Partisi,
• Türkmen Milliyetçi Hareketi,
• Milliyetçi Türkmenler Topluluğu,
• Türkmen Vefa Hareketi,
• Irak İslam Türkmen Partisi,
• Türkmen Adalet Partisi,
• Türkmen Karar Partisi,
• Türkmen Bağımsızlar Hareketi,
• Millet Partisi,
• Türkmeneli Milli Hareketi,
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• Türkmen Kardeşlik Partisi,
• Türkmen Birlik Partisi,
• Doğuş Partisi,
• Türkmen Milli Kurtuluş Partisi,
• Türkmen Demokrat Milliyetçi Partisi,
• Türkmen Islah Hareketi,
• Türkmen Demokratik Partisi,
• Türkmen Liberal Hareketi,
• Türkmen Kültür Merkezi,
olmak üzere 21 adet Türkmen partisi bulunmaktadır. Partilerin ortak
özelliği olarak hemen her partinin Irak Türkmen Cephesi içerisinde görev
yapan kişiler tarafından kurulduğu söylenebilir. Diğer taraftan Millet
Partisi, Türkmeneli Milli Hareketi, Türkmen Kardeşlik Partisi, Türkmen
Birlik Partisi, Doğuş Partisi, Türkmen Milli Kurtuluş Partisi, Türkmen
Demokrat Milliyetçi Partisi, Türkmen Islah Hareketi, Türkmen Demokratik Partisi, Türkmen Liberal Hareketi, Türkmen Kültür Merkezi gibi
bazı partilerin KDP ve KYB tarafından desteklendiği ifade edilmektedir.
2003’ten sonra Türkmen sivil toplum örgütleri açısından da bir artış gözlemlenmektedir. Ancak bu yeniden yapılanmaya rağmen Türkmenlerin
Irak siyasetinde etkili bir rol oynadıklarını söylemek mümkün değildir.
Bu doğrultuda, Türkmenlerin yeniden Irak siyasetine müdahil olması
noktasında 2010 seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Özellikle Irak Türkmen Cephesi’nin milletvekillerindeki sayı artışı ilerisi için Türkmenleri ümitlendirmektedir. Buradan
hareketle 2010’daki durumu daha net kavrayabilmek için Türkmenlerin
özellikle 2003’ten sonraki Irak siyasetinde nasıl yer aldığına değinmek
faydalı olacaktır.

Irak’ta Geçici Yönetim ve Türkmenler
Saddam’ın düşmesiyle birlikte, ABD uzun yıllar bir diktatörlük çatısı
altında yaşamış Irak’ı demokratikleştirme çabasına girmiş, bunun için
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savaştan önce 20 Ocak 2003’te kurulan Yeniden Yapılandırma ve İnsani
Yardım Bürosu’nu görevlendirmiştir. Bu büronun görevi, Irak’ı yönetecek hükümet birimlerini oluşturmak olarak tanımlanmıştır. Ayrıca ABD
Dışişleri Bakanlığı da çok sayıda siyasi evrak ile “Irak’ın Geleceği
Projesi” kapsamında Irak’ın yeniden inşası ve geçici hükümet prosedürlerini içeren bir yol planı hazırlamıştır. Yeniden Yapılandırma ve İnsani
Yardım Bürosu’nun başına getirilen Emekli General Jay Garner, yeni
Irak hükümetini şekillendirmek için 21 Mayıs 2003 tarihinde Bağdat’a
gitmiş ve yardımcısı olarak seçilen İngiliz Tim Cross’la birlikte bölgede
incelemelerde bulunmuştur. Ardından Garner, 28 Nisan 2003 tarihinde
Bağdat’ta gelecekteki hükümeti tartışmak için ulusal bir konferans düzenlemiş ve bu sırada Irak’a giden Paul Bremer de görevi Garner’dan
devralmıştır. Bremer, 5 Temmuz 2003’te Irak Geçici Yönetim Konseyi’nin oluşturulduğunu; ancak kendisinin Konsey kararlarını veto etme
yetkisi olduğunu açıklamıştır. Bremer’in Irak Geçici Yönetim Konseyi
25 kişiden oluşmuş ve aralarında Baas Partisi’ne muhalif Irak’ın önde
gelen liderleri de yer almıştır. Irak Geçici Yönetim Konseyinde tek Türkmen görev alırken, Başkanlık Komisyonunda ise hiçbir Türkmen’e yer
verilmemiştir. Irak Geçici Yönetim Konseyi’nde, İzzeddin Salim (Abdül
Zehra Osman Muhammed) (Şii), Abdülaziz El Hekim (Şii), İbrahim
El- Caferi (Şii), Ahmed El Barak (Şii), Reca Habib El Huzai (Şii), Akila
Haşimi (Şii), Abdül KerimMahmud El Muhammedavi (Şii), Dara Nur
El Din, Muvaffak El Rubai (Şii), Veil Abdül Latif (Şii), İyad Alavi (Şii),
Ahmed Çelebi (Irak Ulusal Kongresi) (Şii), Hamid Mecid Musa (Şii),
Muhammed Bahr El Ulum (Şii), Gazi Meşal Acil El Yaver (Sünni),
Adnan Paçacı (Sünni), Samir Şakir Mahmud Sümeydi (Sünni), Nasır El
Çadırcı (Sünni), Muhsin Abdül Hamid (Sünni), Mahmud Osman (Kürt),
SelahaddinMuhammed Bahaddin (Kürt), Celal Talabani (Kürt), Mesud
Barzani (Kürt), Yunadem Kenna (Asuri Hıristiyan) ve Songül Çabuk
(Türkmen) görev almış, başkanlığa İzzeddin Salim seçilmiştir. 25 kişilik
Irak Geçici Yönetim Konseyi, 29 Temmuz 2003’te bir toplantı yapmış
ve Konsey’e dönüşümlü olarak başkanlık yapacak 9 kişilik Başkanlık
Komisyonu’nu seçmiştir. Başkanlık Komisyonu, 5 Şii Arap (Abdulaziz
El-Hekim, İyad Allavi, Ahmet Çelebi, İbrahim El-Caferi ve Muhammed
Bahr El-Ulum), 2 Sünni Arap (Adnan Paçacı ve Muhsin Abdülhamit) ve
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2 Kürt’ten (Celal Talabani ve Mesut Barzani) oluşturulmuştur. Saddam
Hüseyin’in devrilmesiyle birlikte, Irak’ta her alanda olduğu gibi siyasette de köklü değişiklikler olmuştur. Irak’ta Saddam Hüseyin’e muhalif
gruplar yeniden bir yapılanma sürecine girmiş ve ITC de bu akıma ayak
uydurmuştur. ITC 12-15 Eylül 2003 tarihler arasında üçüncü kurultayını
gerçekleştirmiştir. Kerkük’te düzenlenen 500 delegenin katıldığı kurultayda, ITC’nin Bağdat Sorumlusu Faruk Abdullah Abdurrahman 264 oy
alırken diğer aday ITC’nin Kerkük Sorumlusu Sadettin Ergeç ise 202
oy almıştır. Böylece ITC’nin yeni lider Faruk Abdullah Abdurrahman
olmuştur.
Ardından Irak’taki geçiş dönemini düzenleyen ve daimi anayasanın
onaylanması, genel seçimlerin yapılması ve yeni Irak hükümetinin oluşmasıyla sonuçlanacak bu dönem boyunca yürürlükte kalması öngörülen
Irak Geçici İdare Yasası konusunda Irak Geçici Yönetim Konseyi üyelerinin 1 Mart 2004 tarihinde uzlaştıkları açıklanmış ve 8 Mart 2004
tarihinde imzalanmıştır. Irak Geçici Yönetim Konseyi anayasa üzerinde
uzlaşmaya varırken, Amerikan yönetiminin Irak Anayasasında Türkmenlerin haklarının korunacağı şeklindeki sözleri nedeniyle Türkmenler
kutlama yapmış, bunun üzerine peşmergeler Kerkük’teki Irak Türkmen
Cephesi’nin bürolarını basmıştır. Türkmenler yeniden düzenlenen Irak
siyasetinde zaten sınırlı olan etkilerini de kaybetmeye başlarken, diğer
taraftan da Kürt grupların baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. 1 Haziran
2004’te devlet başkanını belirlemek üzere toplanan Irak Geçici Yönetim
Konseyi, Gazi El Yaver’i Devlet Başkanı, Şii İslami Dava Partisi üyesi
İbrahim El-Caferi ve Mesut Barzani’nin liderliğini yaptığı IKDP üyesi
Roj Nuri Şıveyş de başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Ayrıca İyad
Allavi başbakan olarak atanarak, 33 kişilik Irak kabinesi kurulmuştur.
Bakanlar Kurulunda Türkmenlere bir bakanlık verilmiş, Reşad Ömer
Mendan İletişim ve Teknoloji Bakanı olarak atanmıştır. Savaş ortamının
yaşandığı Irak’ta, temel ihtiyaçlar bile karşılanamadığı bir dönemde
iletişim ve teknolojiden söz edilmesinin mümkün olmadığı ortadayken,
Türkmenlere bu bakanlığın tahsis edilmesi manidardır. Böylece hem
Türkmenlere görünürde bir bakanlık verilerek tepkilerin önüne geçilmeye çalışılmış, hem de Türkmenler yönetimde dolaylı olarak pasifize
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edilmiştir. Türkmenlerin giderek azınlık konumuma düşmeleri, Irak’ın
ilerleyen süreçlerinde de ortaya çıkmıştır. 15 Ağustos 2004’te Irak için
önemli bir süreç yaşanmıştır. Ülkenin dört bir yanından başkent Bağdat’ta toplanan binden fazla kişi, Irak’ta hükümete danışmanlık yapacak
ve denetleyecek geçici meclisi oluşturmak için bir araya gelmiştir. Üç
gün yapılması planlanan konferans, yoğun pazarlıklar sonucu, dördüncü
güne sarkmış ve sonunda, geçiş hükümetinin verdiği liste onaylanarak,
seçimlere kadar görev yapacak geçici meclisi belirlenmiştir. Konferansta
Türkmenler, Hıristiyanlarla birlikte azınlık statüsünde yer almış ve yüzde
8’lik dilim içinde bulunan Türkmenler konferansa 75 temsilci göndermişlerdir. Konferansta Şiiler yüzde 52, Sünniler yüzde 20, Kürtler yüzde
17 oranında temsil edilmiştir.
Bu süreçte Kerkük’teki durumun da Türkmenlerin aleyhine doğru geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. ABD, Irak’a girmeden önce Şubat
2003’te dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un o dönemdeki özel
elçisi Zalmay Halilzad aracılığıyla Ankara’da Iraklı Kürt ve Türkmen
liderleri bir araya getiren bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantı sonucunda bir mutabakat metni ortaya çıkmıştır. Mutabakat metnine göre,
Kerkük’e ABD güçleri hariç etnik unsur barındıran hiçbir silahlı gücün
girmemesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ancak ABD’nin Türkiye
topraklarını kullanarak Irak’a izin veren ve “1 Mart Tezkeresi” olarak
anılan izin belgesinin TBMM’den geçmemesi ve ABD’nin Kürtleri kendilerine müttefik olarak seçmesi, anlaşmanın bozulmasına neden olmuş,
ABD’nin 9 Nisan 2003’te Bağdat’a girmesinin ardından peşmergeler de
Kerkük’e girmiştir. Türkiye’nin tepkisi sonrası ABD duruma müdahale
etmiş ve Kerkük vilayet yönetimi yeniden yapılandırılmıştır. 2003 öncesi dönemde Kerkük’ün güvenliğinden sorumlu birimlerde Türkmen
çoğunluğuna rastlanırken, bu dönemden sonra Kürtlerin ağırlık kazandığı
söylenebilir. Örneğin, Kerkük Polis Teşkilatında görev alacak kişilerin
milliyetleri konusunda ABD tarafından oranlar belirlenmiş ve buna göre
%40 Kürt, %29 Türkmen, %29 Arap ve %2 de Keldo-Asurî’nin görev
alması öngörülmüştür. Ancak bu oran çok farklı şekilde uygulanmıştır. Polis Teşkilatında 2556 Kürt, 2246 Arap, 1196 Türkmen ve 360 da
Keldo-Asurî görev almıştır. Bu duruma göre yaklaşık 700 Türkmen’e
daha görev verilmesi gerekirken, Türkmen kontenjanı başka gruplara
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verilmiştir. Ayrıca Kerkük’teki 748 subayın yine Polis Teşkilatı için öngörülen oran dâhilinde belirlenmesi gerekirken, fiiliyatta bu görev için de
oranlar farklı olmuştur. Dağılıma göre 300 Kürt, 217 Türkmen, 217 Arap
ve 14 Keldo-Asurî görev alması gerekirken, sadece 49 Türkmen subayı
vardır ve Türkmenlere ayrılan kontenjan yine başka gruplar tarafından
kullanılmaktadır. Ayrıca şu an Kerkük’te bulunan 300 Kürt subayının
263’ünün sahte belgeyle bu görevi yürüttükleri kanıtlanmıştır. Öte yandan Saddam sonrası dönemde il yönetimleri belirlenmiş ve bu çerçevede
Kerkük’te de seçimler yapılmıştır. Ancak seçim, ABD’nin yanlı tavırları
sonucunda sıkıntılı geçmiştir. Seçim için kentteki Türkmen, Arap, Kürt
ve Asurî grupların her birinden 39, toplam 156 temsilci il meclisinin
24 üyesini, ABD’nin ‘bağımsız’ delege olarak Kerküklü işadamları ve
aşiret liderleri arasından seçtiği 144 temsilci ise ABD güçlerinin onayına
sunulacak 12 kişilik ‘bağımsız’ listeyi belirlemek için sandığa gitmiştir.
Her grubu temsilen altışar kişi seçilerek il meclisinin 24 üyesi belirlenmiştir. Bağımsız olarak seçilen 12 adaydan da bölgede dönemin ABD
güçlerinin komutanı General Reymond Odierno, il yönetimindeki 6
kişilik bağımsız adayı tespit etmiştir. Ancak Türkmenler ve Araplar,
ABD’nin bağımsız delegeleri belirleme tarzına, seçilen 144 delegenin
büyük çoğunluğunun Kürt olmasına ve belirlenen 6 bağımsız temsilcinin
de 5’inin Kürt olmasına itiraz etmiştir. İtirazlara rağmen Odierno, kararı
onaylamış ve ardından belirlenen il yönetiminde vali, vali yardımcıları
ve konsey başkanı seçilmiştir. Oluşturulan 30 kişilik il yönetim heyeti
Kürt asıllı Aburrahman Mustafa’yı vali olarak seçmiştir. Türkmen vali
adayı Mustafa Kemal Yayçılı ise yeterli oyu alamamıştır. Ayrıca meclis
başkanı olarak da Mehmet Tahsin Kâhya, vali yardımcılığını ise bir Türkmen ve bir Arap seçilmiştir. Bazı uluslararası kabul görmüş raporlarda
Kerkük’teki yönetimsel gücü ele geçiren Kürt grupların, kentte yaşayan
diğer etnik gruplara baskı yaptıkları kabul edilmektedir.

2005 Seçimlerinde Türkmenler
Irak’ta demokrasi provaları 2005 yılında 4 seçim ve 1 anayasa referandumu olmak üzere oldukça yoğun bir şekilde devam etmiştir. 2005’in
Ocak ayında 3 seçim bir arada düzenlenmiştir.
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Buna göre genel seçim olarak adlandırılabilecek olan Irak Anayasasını
oluşturacak meclisin, vilayet yönetimlerini belirleyecek olan yerel seçim
ve Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin seçimleri yapılmıştır. Türkmenler genel seçimlere Irak Türkmenleri Cephesi adıyla büyük bir liste
halinde girerken, Türkmen Milliyetçi Hareketi ayrı bir listeyle, seçimlere
katılmıştır. Türkmen Milliyetçi Hareketi seçim propagandasının başında
ayrı bir liste açıklamasına rağmen daha sonra Irak Türkmenleri Cephesine
destek vermiştir. Bu doğrultuda Türkmen koalisyonunda;
- Türkmen Meclisi Başkanı
- ITC Yürütme Kurulu Başkanı
- ITC İçerisindeki Partiler
a. Türkmeneli Partisi
b. Irak Milli Türkmen Partisi
c. Türkmen Bağımsızlar Hareketi
d. Irak Türkmenleri İslami Hareketi,
- ITC Paralelinde Hareket Eden Partiler
a. Adalet ve Kurtuluş Partisi
b. Türkmen İslami Birliği
c. Türkmen Vefa Hareketi
- Türkmen Aşiretler ve Ayan Birliği, yer almıştır.
Türkmen Koalisyonu’nun adı Irak Türkmenleri Cephesi olarak belirlenmiş ve başkanlığınaTürkmen Meclisi Başkanı Sadettin Ergeç seçilmiştir.
Türkmen koalisyonundaki tüm partileri Irak Bağımsız Yüksek Seçim
Komisyonu tarafından tescil edilmiştir. Koalisyon çalışmaları sonucunda 60 kişilik aday listesini oluşturmuş ve 8 Aralık 2004 tarihinde Irak
Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’na sunulmuştur. Türkmen Meclis
Başkanı’nın yer almadığı listenin ilk on sırasında ITC Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman ile parti ve siyasi oluşum başkanları, 11-20. Sıralarda Türkmen ileri gelenleri yer almıştır. Türkmen koalisyonunun Kerkük,
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Bağdat, Diyala, Selahaddin, Erbil, Musul ve Kut vilayetlerinde ittifak
yapmadan seçime gireceği açıklanmıştır. Duhok, Erbil ve Süleymaniye vilayet meclisi seçimlerine ITC olarak girileceği; ancak “Kürdistan
Bölgesi Ulusal Meclisi” seçimlerine katılım olamayacağı açıklanmıştır.
Yapılan seçimlerin ardından Irak Türkmenleri Cephesi, Irak genelinde
93,408, Kerkük’te 73,791, Türkmen Milliyetçi Hareketi ise Irak genelinde 3,450, Kerkük’te ise 1,851 oy almıştır.Türkmenler adına giren iki
partinin oy sayısı yaklaşık 97,000 olarak gözükmektedir. Türkmenler,
Irak Türkmenleri Cephesi listesinden üç, Birleşik Irak İttifakından beş,
Kürt Listesi’nden ise dört milletvekiline sahip olmuşlardır. Irak Türkmenleri Cephesinden ITC Başkanı Faruk Abdullah Abdulrahman, Feyha
Zeynel Abidin ve Feryat Tuzlu milletvekili olarak seçilmiştir.
Ayrıca Irak’ta yapılan genel seçimlerle birlikte vilayet seçimleri de yapılmıştır. Irak Türkmenleri Cephesi Kerkük’te aldığı73.791 oyla kentte
ikinci parti olarak çıkmış ve 41 üyeli Kerkük İl Meclisi’nde sadece altı
sandalye elde edebilmiştir. Türkmenler diğer parti listelerinden de üç
sandalyeyle Kerkük İl Meclisi’nde temsil edilme hakkına kavuşmuştur.
Kürt Listesi ise 207.303 oyla Kerkük İl Meclisi’nde 26 sandalyeye sahip
olmuştur. Araplar da Kerkük İl Meclisi’ne altı üye sokabilmiştir. 30 Ocak
2005 seçimlerinden sonra uzun süren pazarlıklar sonucu Irak’ta hükümet 28 Nisan 2005 tarihinde kurulmuştur. Başbakan olarak belirlenen
İbrahim El-Caferi 37 kişilik kabinesini oluşturmuş; Türkmenlere sadece
2 bakanlık tahsis edilmiştir. Buna göre İmar ve İskan Bakanlığı’na getirilen Cesim Muhammed Cafer ile Belediye ve Genel İşler Bakanlığı’na
getirilen Nesrin Mustafa Bervari,Türkmen bakanlar olarak Caferi’nin
kabinesinde görev almıştır.
Irak’ta hükümet kurma aşamasıyla birlikte Irak Türkmen Cephesi de
yeni yönetimini belirlemek üzere kurultay sürecine girmiştir. Belki de 4.
Türkmen Kurultayı, yapılanlar arasındaki en çekişmeli kurultay olmuştur.
Sadettin Ergeç ve Faruk Abdullah Abdurrahman arasında geçen başkanlık
yarışı, kurultayda bazı gerginliklere yol açmış, ITC bünyesinde bir ilk
gerçekleştirilerek önce bir yönetim konseyi seçilmiş, sonra da yönetim
konseyi kendi arasından Sadettin Ergeç’i başkan olarak seçmiştir.
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Irak’ta Caferi’nin geçici hükümetinin kurulmasının ardından anayasa çalışmaları başlamış, bu dönem de oldukça sıkıntılı geçmiştir. Yeni kurulan
hükümet ve seçilen parlamentonun, Irak Geçici İdare Yasası’na göre, 15
Ağustos 2005 tarihine kadar Irak’ın kalıcı anayasasını oluşturması öngörülmüştür. Bu nedenle Irak hükümeti tarafından bir anayasa komisyonu
kurulmuştur. Komisyon, ilk etapta 55 kişi olarak oluşturulmuş; ancak
daha sonra 15 Sünni ve Sabi mezhebine bağlı bir kişi komisyon üyesi olarak atanmıştır. Komisyon’daki üyelerin 28’i Birleşik Irak İttifakı’ndan,
geriye kalan 27 kişinin ise 15’i Kürtlerden ve biri Hıristiyanlardan seçilmiştir. Ayrıca biri bağımsız biri de İyad Allavi liderliğindeki Irak Ulusal
Listesi üyesi iki Sünni üye daha komisyonda yer almıştır. Komisyonda
on danışman görev yapmıştır. Türkmenler de Anayasa Komisyonu’nda
iki üye ile temsil edilmiştir. Türkmen üyelerden biri Türkmeneli Partisi
Başkanı Riyaz Sarıkahya, diğeri ise Birleşik Irak İttifakı üyesi Abbas
El-Beyati’dir. Riyaz Sarıkahya’nın Şii gruplar içerisinden seçilmiş olması, Irak’ta dönemin algısını yansıtan bir örnek olarak nitelendirilebilir.
Zira her iki kişi de Türkmen adaylar olarak seçilmemiş, Beyati zaten
Birleşik Irak İttifakı’nın üyesiyken, Sarıkahya da Şii adaylar arasından
seçilmiştir. Burada Türkmenlerdeki eksiklikten de söz etmek yerinde
olacaktır. Anayasa komisyonunun oluşturulması çerçevesinde, adaylık başvurusu yapan kişilere bakıldığında Riyaz Sarıkahya’nın dışında
hiçbir Türkmen aydın ya da liderin komisyonda yer almak için başvuru
yapmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum Türkmenlerin siyasete ilişkin
algısını ortaya koyan bir nitelik arz ederken, Irak’taki dönemin yönetiminin Türkmenlere bakışını da ortaya koymaktadır. Sünnilerin siyasi
sürece dahil olması amacıyla her türlü çabayı sarf eden ve bu konuda
özellikle Türkiye’nin yakın yardımını alan ABD, Türkmenleri sürecin
oldukça dışında tuttuğu ve “azınlık” statüsünde yer verdiği söylenebilir. Yine de anayasa yazım sürecinde temel haklar çerçevesinde Türkmenlere yer verilmiş, ayrıca dibace bölümünde Türkmenlerin yaşadığı
trajediden bahsedilmiştir. Irak Geçici İdare Yasası’na,göre 15 Ağustos
2005’te tamamlanması öngörülen anayasa çalışmaları zamanında tamamlanamamış,gecikmeli olarak 28 Ağustos 2005 tarihinde Irak Parlamentosu’na sunulmuştur. Bu tarihten sonra da Irak Anayasa Taslağı’na
eklemeler yapılmış ve 19 Eylül 2005 tarihinde son halini almıştır. Irak’ta
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15 Ekim 2005’te referanduma sunulan yeni anayasa, yüzde 78.59’luk
‘Evet’ oyuyla kabul edilmiştir. Anayasa’nın hazırlanmasından sonra
Irak’ı dört yıl boyunca yönetmesi düşünülen Irak hükümeti ve parlamentosunu seçmek amacıyla 15 Aralık 2005’te yapılacak seçimler için
çalışmalar başlamıştır. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından
4-5 Kasım 2005’te açıklanan son seçim listelerine göre, 228 parti ve 19
koalisyonun seçimlere katılmasına karar verilmiştir. Öte yandan bağımsız
adaylar da seçimlere katılmıştır. ITC seçimlere tek başına katılma kararı
almış; ancak sadece Musul vilayetinde Irak Uzlaşma Cephesiyle ittifak
yapmıştır. ITC, Kerkük, Musul, Erbil, Diyala, Selahaddin ve Bağdat’ta
seçimlere girmiştir. ITC’nin Selahaddin’de seçime katılmasının sebebi
ise daha önce Kerkük’e bağlı ve tamamı Şii Türkmen nüfusa sahip olan
Tuzhurmatu ilçesinin Selahaddin’e bağlanması olarak açıklanmıştır.
ITC Şii Türkmenlerden Ali Haşim Muhtaroğlu’nu Selahaddin’den aday
göstermiştir. ITC, Irak Uzlaşma Cephesi’nin listesinde dördüncü ve
sekizinci sırayı almıştır.
ITC, dördüncü sıra adayı olarak İzzettin Abdullah’ı, sekizinci sıra adayı
olarak da Muhammed Emin Osman’ı göstermiştir. Diğer taraftan ITC eski
Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman’ın kurduğu Türkmen Karar Partisi
de Ahmet Çelebi ile birlikte seçimlere girerken, Feryad Ömer’in başkanlığındaki Türkmen Uzlaşma Hareketi ve Abbas El-Beyati başkanlığındaki
Irak Türkmen İslami Birliği, 30 Ocak 2005 seçimlerinin de galibi olan
Birleşik Irak İttifakı içerisinde yer almıştır. Ayrıca Kürt gruplar ve Türkmenler arasındaki ihtilafa rağmen Velid Şerike başkanlığındaki Türkmen
Kardeşlik Partisi, Kürt İttifakı çatısı altında seçimlere girmiştir. Yapılan
seçimlerin ardından ITC, 87.993 oy alarak Kerkük’ten 1 milletvekili
çıkarmıştır. Kerkük’teki oy oranına bakıldığında, en yüksek oyu 266,737
oyla Kürt Listesi elde etmiştir. İkinci sırayı ise 73,191 oyla Irak Ulusal
Diyalog Cephesi almıştır. ITC ise 59,716 oy alarak Kerkük’te üçüncü
parti olmuştur. ITC Başkanı Sadettin Ergeç’le birlikte diğer partilerden 9
Türkmen daha Irak Ulusal Parlamentosu’na girmiştir. Irak Uzlaşma Cephesi Listesi’nden İzzettin Devle ve Muhammed Emin Osman, Birleşik
Irak İttifakı Listesi’nden Abbas El- Beyati, Taki El-Mevla, Muhammed
Mehdi, Fevzi Ekrem Terzi ve Feryad Tuzlu, Kürt İttifakından da Velid
Şerike milletvekili olarak seçilmiştir. Seçimlerden galibiyetle çıkan Bir137
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leşik Irak İttifakı yaklaşık beş ay süren tartışmaların ardından hükümeti
kurabilmiştir. Nuri El-Maliki’nin başbakan olarak seçildiği Irak’ın ilk
geçici olmayan hükümetinde Türkmenler sadece bir bakanlıkla temsil
edilebilmiştir. Casim Muhammed Cafer, Gençlik ve Spor Bakanı olarak
atanmıştır. Yine genel anlamda Irak’taki şartlar düşünüldüğünde, Türkmenlere oldukça etkisiz bir bakanlık verilerek dolaylı olarak iktidardan
uzaklaştırıldığı görülmektedir. 2006’da hükümetin kurulmasının ardından
Irak oldukça kanlı olaylara sahne olmuştur. Hükümet kurulması sırasında
yaşanan Samarra saldırısı mezhep çatışmasını körüklerken, direnişin artması, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin merkezi yönetimin gücünü
zayıflatacak politikalar izlemesi, bölge ülkelerinin Irak üzerindeki etkisini arttırmaları gibi nedenler ABD’nin Irak politikasındaki stratejisini
değiştirmesine yol açtığı söylenebilir. Bu bağlamda Kerkük gibi Irak’ın
iç dengesini bozan konularda daha dengeli davranılırken, Irak’taki Sünnilerin sürece dahil edilmesi kapsamında geliştirilen stratejiler ve özellikle
2007’den sonra Türkiye’nin Irak politikasına müdahil olmasının Irak’taki
siyasi ortamı yeniden şekillendirdiği düşünülmektedir.
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2010 Irak Seçimleri ve Türkmenler
Yaşanan süreç içerisinde Irak siyasetinde doğrudan bir etkiye sahip olamayan Türkmenler, 7 Mart 2010’da yapılan seçimler için hazırlıklara
çok önce başlamıştır. Siyasi anlamda belki de Irak’ın en tecrübesiz halkı
diyebileceğimiz Türkmenler, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetiyle bir araya gelmiş ve 2010 seçimleri için
strateji belirlemeye çalışmıştır. Eylül 2009’da yapılan iftar yemeğine
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin
yanı sıra, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Milletvekili Sadettin Ergeç,
Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar, Irak Türkmenleri İslami Birliği Genel Sekreteri ve milletvekili Abbas Beyati, Türkmen Vefa
Hareketi Başkanı ve milletvekili Feryat Tuzlu, milletvekilleri İzzettin
Devle ve Muhammed Emin Osman, Sadr Grubu Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Türkmen Karar Partisi Genel Başkanı Faruk Abdullah, Irak
Türkmenleri Adalet Partisi Genel Başkanı Enver Bayraktar, Türkmeneli
Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Irak Milli Türkmen Partisi Genel
Başkanı Cemal Şan, Milliyetçi Türkmenler Topluluğu Genel Başkanı
Felah Beyatlı, Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Başkan Vekili İhsan
Hamit, Türkmen İslami Hareket Genel Başkanı Ümran Cemal, Türkmen
Bağımsızlar Hareketi Genel Başkanı Kenan Uzeyrağalı, Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük Şubesi Kurucu Heyet Başkanı Abdulhalik Hürmüzlü, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet
Tütüncü, Kerkük Vakfı Genel Sekreteri Suphi Saatçi, Türkmeneli İnsan
Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Savaş Avcı, Erbil Vakfı Genel
Sekreteri Nesrin Erbil, Irak Türkmenleri Basın Konseyi Genel Sekreteri
Kemal Beyatlı, Irak Türkleri Adalet, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Genel Başkanı Mithat İbrahim, Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür
Derneği Genel Başkanı Salman Nalbant, Türkmeneli sağlık Derneği Genel Başkanı Aydın Beyatlı ile yazar ve Kültür Bakanlığı Eski Müsteşarı
Acar Okan gibi Türkmen kanaat önderleri katılmıştır. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül yemekte yaptığı konuşmada, “Sizleri birlik ve beraberlik
içinde görmek en büyük arzumuzdur”, ifadesinde bulunarak, Türkiye’nin
Irak Türklerine yönelik politikasına dair bir mesaj vermiştir. Ancak yapılan toplantıda Türkmenlerin tek liste halinde seçimlere katılmasına dair
bir karar alınamamıştır. Ancak toplantıda benimsenen ortak görüşe göre,
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hangi siyasi ve ideolojik görüş veya hangi kimliğe sahip olursa olsun Irak
parlamentosundaki Türkmen sayısını arttırmak ve bir grup oluşturmak
hedeflenmiştir. Toplantının hemen ardından bazı Türkmen kuruluşlar,
büyük gruplar tarafından oluşturulan koalisyonlara dahil olmuştur. Seçim
yasası çıkmadan yapılan koalisyonlar ve Türkmenlerin de bu koalisyonlara katılması, Türkmenlerin seçim stratejisinin belirlenmesi açısından
erken olarak nitelendirilebilir. Zira Irak’ta seçim sistemi belirlenmeden
koalisyonlar içerisinde yer almanın bugünkü süreçte Türkmenlere kaybettirdiği düşünülmektedir. Diğer taraftan Irak Türkmen Cephesi, seçim
yasası çıktıktan sonra koalisyon kararını açıklamıştır. Irak Türkmen
İslami Birliği ve Türkmen Karar Partisi, Başbakan Nuri El-Maliki’nin
başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu, Türkmen Vefa Hareketi ve
Türkmeneli Partisi Ammar El-Hekim liderliğindeki Irak Ulusal İttifakı,
Türkmen Adalet Partisi de Irak Ulusal Uzlaşma Cephesi ile seçimlere girerken, Irak Türkmen Cephesi de İyad Allavi başkanlığındaki Irak Ulusal
Listesi ile ittifak yapmıştır. Ayrıca Irak Türkmen Cephesi, Süleymaniye
ve Erbil’de ayrı listeyle tek başına, Erbil Türkmenleri Listesi de Kürt
İttifakıyla seçimlere katılmıştır. 80 civarında Türkmen adayın katıldığı
7 Mart 2010’da yapılan seçimlerde 40’tan fazla aday Kerkük’teki 12
sandalye için yarışmıştır. 15 Türkmen aday Musul’daki 31 sandalye,
yedi aday Erbil’deki 14 sandalye, beş aday Selahaddin’deki 12 sandalye,
üç aday Diyala’daki 13 sandalye, yedi aday Bağdat’taki 68 sandalye, üç
aday Süleymaniye’deki 17 sandalye için mücadele etmiştir. Irak Türkmen
Cephesi, Erbil, ve Süleymaniye’de üçer, Kerkük, Bağdat ve Diyala’da
ikişer, Musul’da dört ve Selahaddin ile Vasit’te birer aday göstermiştir.
Mart 2010’da yapılan seçimlerin ardında Irak Türkmen Cephesi Musul’da üç (İzzettin Devle, Nebil Harbo, Müdrike Ahmet), Kerkük’te iki
(Erşat Salihi, Jale Neftçi), Diyala’da Hasan Özmen milletvekili olmak
üzere milletvekili kazanarak, Türkmen hareketi içerisinde en fazla milletvekiline sahip olmuştur. Irak Türkmen Cephesi, özellikle 2010’da
yapılan seçimlerin ardından Irak siyaseti içerisinde önemli bir pay almaya başlamıştır. Irak Türkmen Cephesi’nin 6 milletvekilinin yanı sıra,
diğer listelerdeki 4 Türkmen milletvekili ve başta Vilayetlerden Sorumlu
Devlet Bakanı Turhan Müftü olmak üzere kabinedeki Tarım Bakanı İzzetin Devle ile Gençlik ve Spor Bakanı Casim Muhammed Cafer’in de
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katkılarıyla Türkmenler bugün Irak genelinde siyaset yapabilir konuma
yükselmiştir.
Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında Irak Parlamentosunda Türkmen milletvekillerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Irak siyasi tarihinde belki de ilk
kez Türkmenler bu denli gündeme gelmiştir. Irak Parlamentosunda bir
Türkmen grubunun oluşturulması, Kerkük Vilayet Meclisi Başkanlığına
Hasan Turan’ın getirilmesi, Türkmen Eğitim Müdürlüğünün kurulması,
Irak’ın 2012 bütçesinden Türkmenlere pay ayrılması ve son olarak Irak
Parlamentosunda 200’de fazla milletvekilinin katılımıyla Türkmen özel
oturumunun düzenlenmesi gibi Türkmenler adına önemli olabilecek
adımlar atılmıştır.
Her ne kadar seçimlerde 10 Türkmen milletvekili olma hakkı kazanmış
olsa da, Irak genelinde “Türkmen” adıyla herhangi bir siyasi kuruluşun
seçimlerde yer almadığı görülecektir. Ancak farklı listelerden seçime
giren Türkmenlerin, herhangi bir Türkmen listesiyle seçimlere girmesi
durumunda 10 milletvekili çıkarabilme ihtimali düşük gözükmektedir.
Yedi Türkmen milletvekilinin dördünün çıktığı Musul vilayetinde alınan
toplam Türkmen oyu yaklaşık 69 bin’dir. Musul’dan bir milletvekili
çıkarılabilmesi için gereken oy oranının yaklaşık 34 bin olduğu dikkate alındığında, Türkmenlerin en fazla iki milletvekili çıkarabilecekleri
görülmektedir. Bu nedenle özellikle Irak Türkmen Cephesi’nin seçim
stratejisinin oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Zira geçen dönem parlamentoda on Türkmen milletvekili olmasına rağmen, Irak Türkmen
Cephesi’nin sadece bir milletvekili yer almış, Irak Türkmen Cephesi’nin
Musul’da yaptığı koalisyon sonucu Irak Uzlaşma Cephesi’nden de iki
milletvekili çıkarabilmiştir. 2010 seçimlerinde Irak Türkmen Cephesi
beş milletvekili çıkararak, büyük bir aşama kaydetmiştir. Ancak Toplamda Irak Parlamentosundaki milletvekili sayısı 275’ten 325’e çıkarılmasına rağmen Türkmen milletvekili sayısında bir artış olmamakla
birlikte, düşüş yaşanmıştır. Bu Türkmenler açısında bir kayıp olarak
nitelendirilebilir. Öte yandan milletvekili sayısı azalmış olsa da daha
etkin bir Türkmen varlığından söz etmek mümkündür. Bu durumun
seçimi kazanan milletvekillerinin yanı sıra, seçim için ittifaka girilen
Irak Ulusal Listesi’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasından da
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kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Irak Türkmen Cephesi,
Irak Parlamentosunda Türkmenleri temsil eden tek kuruluş olarak yer
alacak ve böylece meşruiyetini sağlayabilecektir. Bununla birlikte artan
milletvekilliğiyle beraber, Irak Türkmen Cephesi’nin sorumluluğunun
da arttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Irak Türkmen Cephesi, önümüzdeki süreç içerisinde yaptıklarıyla potansiyelini arttırabileceği gibi,
Türkmen halkı arasında meşruiyetini de azaltabilir. Bu nedenle Irak
Türkmen Cephesi’nin diğer Türkmen milletvekili adaylarını da içine
alacak şekilde kapsayıcı olması gerektiği düşünülmektedir. Kerkük’te
oluşan yeni dengenin de Türkmenler açısından büyük önem taşıdığı ifade
edilebilir. Seçim sonuçlarına göre Kerkük’te, KDP ve KYB’nin oluşturduğu Kürt ittifakı ile Irak Türkmen Cephesi’nin de içerisinde yer aldığı
Irak Ulusal Listesi eşit milletvekiline sahip olarak, Irak Parlamentosunda
6’şar sandalye elde etmiştir. Bu durum Kerkük’ün Irak’ın kuzeyindeki
bölgesel yönetime katılması iddialarını zayıflatacak niteliktedir. Ayrıca
Kerkük’teki bu dengenin siyasi sonuçlarının yanı sıra, psikolojik bir
rahatlama sağlayacağı ve Türkmenlerin kimliklerine sahip çıkmaları anlamında olumlu bir etki yapacağı düşünülmektedir. Ancak Türkmenlerin
güçlenmesi, hükümetin oluşturulması sırasında gerçekleşebilecek şiddet
olayları ve Kerkük’teki durum değişikliği Türkmenleri hedef halinde
getirebilir. Bu nedenle seçimlerden sonra Kerkük’te yaşanacak sürecin
daha dikkatli takip edilmesi ve denge halinin bozulmaması gerektiği
düşünülmektedir.
Ayrıca Musul’da elde edilen dört milletvekili de Türkmenlerin Musul’daki varlığının kanıtlanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca
Musul’daki Türkmen milletvekillerinden 3’ünün Telafer’den seçilmesi,
Telafer’in Türkmen kimliğini vurgular niteliktedir. Sonuç olarak, Türkmenlerin aldıkları oy oranı ve kazandıkları milletvekili sayısının, Irak’ta
Türkmenlerin nüfusları oranında pay almalarını sağlayacak düzeyde
olmadığını söylemek mümkündür. Yine de Türkmenlerin yavaş yavaş
siyasete adapte olduğu, kendini tanımlama çabasında bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hükümet kurma sürecinde de Türkmenlerin
diğer tüm koalisyonlar ve partilerle işbirliği yapması, Irak’ta Türkmen
siyaseti bir adım daha öteye götürebilir. Bu açıdan bakıldığında, büyük
guruplar ile küçük partilerin aldıkları oy oranları arasındaki fark ve bü142
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yük gruplar arasındaki mücadelenin Türkmenlerin hükümete katılımı
dahilinde avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir.
Irak’ta 30 Nisan 2014’te yapılan seçimler ülkenin geleceği açısından
kritik bir dönemeç olarak karşımıza çıkmaktadır. Irak’ta farklılaşan siyasi
tablo, önümüzdeki seçimleri daha karmaşık hale getirmektedir. Büyük
siyasi ittifakların yerini bu ittifaklardan ayrışan siyasi grup ve listeler
almıştır. Bu listeler arasındaki mücadele merkez siyasette olduğu kadar
yerel siyaseti de büyük ölçüde etkileyecektir. Bu durumdan belki de en
çok etkilenecek tarafların başında Türkmenler gelmektedir. Türkmenler,
milli listelerle Kerkük, Musul, Diyala, Selahattin, Bağdat ve Erbil’de
seçimlere katılmıştır. Türkmenler için seçimin en çetin geçeceği vilayetin
Kerkük olmuştur. 12 milletvekili çıkartacak şehirde etnik ve mezhepsel
gruplar seçime çok parçalı bir yapıda girmişlerdir.
Kerkük’te seçimlere katılan Kerkük Türkmen Cephesi Listesi’ni,
- Irak Türkmen Cephesi
- Irak Türkmen Adalet Partisi
- Türkmeneli Partisi
- Türkmen Karar Partisi
- Irak Türkmen Milliyetçi Hareketi,
- Milliyetçi Türkmenler Topluluğu,
- Irak İslam Yüksek Konseyi,
- Sadr Hareketi oluştururken,
Kerkük Türkmen Listesi’ni ise,
- Özgür Türkmen Cephesi,
- Irak Türkmen İslami Birliği,
- Bedir Örgütü,
- Dava Partisi,
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- Irak Milli İslah Akımı,
- Sadıkuyn oluşturmaktadır.
Burada Irak genel siyasetindeki ayrışmanın temel olarak Türkmen listeleri arasında da ortaya çıktığı ve özellikle Şii partiler arasındaki mücadelenin Kerkük’te Türkmen listelerine de yansıdığı görülmektedir.
Ancak genel anlamıyla Türkmen milli kimliğini taşıyan Türkmen partilerin neredeyse tamamının Irak Türkmen Cephesi Listesi ile seçimlere
girdiği görülmektedir. Kerkük Türkmen Listesi’nin ise Irak Başbakanı
Nuri El-Maliki’nin lideri olduğu Dava Partisi ile işbirliği yaptığı görülmektedir.
Bu şekilde seçimlere giren Türkmenler, toplam milletvekili sayısı bakımından geçen dönem elde ettikleri sayıyı korumuştur. 2010 seçimlerinin ardından 10 milletvekili elde eden Türkmenler, 2014 seçimlerinde
de 10 milletvekiline sahip olmuştur. 2010 seçimlerinden farklı olarak
Diyala’dan milletvekili çıkaramayan Türkmenler Selahattin’den 3 milletvekili çıkararak sürpriz yapmıştır. Kerkük ise Irak Türkmen Cephesi
(ITC) öncülüğünde kurulan Kerkük Türkmen Cephesi 71 bin civarında
oy alarak 2 milletvekili çıkarmıştır. Kerkük’ten ITC’nin listesinden iki
erkek adayın çıkmış olması önemlidir.
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Ortadoğu’da Su Sorunu
Dr. Tuğba Evrim Maden

“S

u, insan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biridir. Su, insan
vücudunun ihtiyacını karşılarken, uzun yıllardır tarım, endüstri ve
teknoloji gibi alanlar da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Su, istenilen
yer ve zamanda ekonomik olarak elde edilememektedir. Su dağılımının
dengesizliği yanında nüfusun artması, ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru
orantılı olarak suyun diğer alanlarda da kullanılmaya başlanılması, gelişen teknoloji ve sanayinin su kaynaklarını kirletmesi ve değişen iklim
koşullarının su kaynakları varlığını olumsuz bir şekilde etkilemesi ile
dünya üzerinde çeşitli bölgelerde su kaynaklarının yetersizliği, su sorunu
yaşanmasına neden olmuştur. Su sorunu yalnız bir ülkenin sosyal yapısını
veya ekonomisini etkileyen bir sorun olmaktan çıkmış artık aynı havza
içinde yer alan ülkelerin de dış politikalarını etkileyen önemli bir unsur
haline gelmiştir. Su kaynaklarının azalması ile günümüzde ve gelecek dönemlerde ülkeler su yetersizliği nedeniyle kendi coğrafyalarında yaşayan
canlı türlerinin yaşamının tehlike altında olması ile yüz yüze gelecektir.
Yukarı kıyıdaş (memba) ülkelerde, sınıraşan suyun kullanımı veya yanlış kullanımı, aşağı kıyıdaş (mansap) ülkeyi doğrudan etkilemektedir.
Yapılan çalışmalar ile 2025 yılında 3 milyar insanın su sıkıntısı ile karşı
karşıya kalacak ülkelerde yaşayacağı tespit edilmiştir. Şimdiden birçok
ülke su sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Suya artan talebi karşılayabilmek
için yüzey suları yetersiz kalmakta, bu sebeple yer altı suları kontrolsüzce
kullanılmakta ve su tablalarının seviyeleri aşağıya düşmektedir.
Suyun yaşam için temel bir kaynak olması ve yaşanan sıkıntılar sosyal
gerilime, rekabete ve çatışmaya sebep olmaktadır. Artan su sıkıntısı,
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coğrafi koşullar ile de bir araya gelince, kıyıdaş ülkeler arasında uluslararası nehrin kullanımına ilişkin anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.
Birçok ülkenin su kaynakları, sınıraşan su özelliği taşımaktadır. Yerküre
üzerinde yaklaşık 264 adet uluslararası nehir havzası bulunmaktadır
ve bu havzalar yerkürenin yarısını kaplarken, toplam su kaynaklarının
%60’ını oluşturmaktadır ve dünya nüfusunun %40’ından fazlasını etkilemektedir. Coğrafi olarak Avrupa’da 69, Afrika’da 59, Asya’da 57, Kuzey
Amerika’da 40, Güney Amerika’da 38 adet uluslararası havza vardır. Bu
ülkelerinin su arzı diğer ülkeye de bağımlıdır. Bu durum su kaynaklarını,
ulusal güvenlik konularından bir haline getirmektedir. Son yıllarda su
kaynaklarının çatışmaların içinde yer alması olasılığı nedeniyle, küresel
su sorunları “öncelikli politika” statüsünde yer almaktadır. Su ve çatışma
konusu uzun yıllardır literatürde tartışılmaktadır. Su kaynakları, barış
için de, savaş için de itici güç olabilmektedir. Devletlerin izleyeceği
politikalar ile sonuç işbirliği de olabilir çatışma da olabilmektedir.
İsrailli hidrolojist Uri Shamir’in, “siyasi niyet barış ise, su engel oluşturmayacaktır, fakat çatışma için bir sebep aranacak ise su yeterli bir sebep
olacaktır”, ifadesi de bunu ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler Eski
Genel Sekreteri Kofi Annan, 2000 yılında, temiz suya ulaşabilmek için
yapılan büyük rekabetin gelecekte, meydana gelecek çatışma ve savaşların kaynağı olabileceğini belirtmiştir. Ek olarak, 2004 Nobel Barış
ödülü kazanan Wangari Maathai bir demecinde “ormanların yok olması,
çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve su kıtlığı ile ekolojik kriz
ile karşı karşıya olunduğunu, orman, su, toprak, mineral ve petrol gibi
kaynakları uygun bir şekilde yönetilmedikçe, yoksulluğa karşı savaşta
başarılı olunamayacağını ve barışın var olamayacağını” belirtmiştir.
Ayrıca, mevcut politikaların değişmediği surece eski çatışmaların canlanacağı ve yeni kaynak savaşlarının ortaya çıkacağının ifade etmiştir.
Çevre ve politika arasında oluşan tehditsel ilişki uzun yıllardır ele alınan
bir konudur. Sprout ve Sprout, çevrenin uluslararası politikanın ayrılmaz
bir faktörü olduğunu anlatırken, günümüzdeki çevresel güvenlik literatürünün öncülerinden olmuştur. Çevresel güvenlik konusunun tanınmış
isimlerinden T. H. Dixon ise, mansap ve memba ulkeler arasında oluşabilecek su savaşlarının sadece sınırlı şartlar bütününde gerçekleşebileceğini
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ve bu tur örneklerin dünyada az miktarda olduğunu belirtmektedir. Suyun
sadece tarihsel olarak askeri bir çatışma sebebi olmadığını ve önümüzdeki yıllarda da savaşlara yol açabileceğini irdeleyen çalışmalar yapılmıştır. Cooley, Starr, Remans, Amery ve daha da popüler olan Bulloch
and Darwish yayınlarında su savaşlarının kurak bölgelerde özellikle de
Ortadoğu’da çıkabileceğini işaret etmektedir. Westing, sınırlı su kaynağı
için yapılan rekabetin politik gerilimi arttıracağı, hatta savaşa kadar gidebileceğini söylemiştir. Gleick, su kaynaklarını askeri ve politik birer amaç
olduğunu, Ürdün, Fırat, İndus, Ganj, Rio Grande ve Nil nehirlerini örnek
vererek tartışmıştır. Özellikle sınıraşan sularda tipik uyuşmazlık sebebi,
aşağı kıyıdaşın, yukarı kıyıdaşın yarattığı kirliliğe, aşırı sulama veya baraj
yapmasına karşı çıkmasıdır. Bu faaliyetler aşağı kıyıdaşa ulaşan suyun
kalitesini ve miktarını etkilemektedir. Askeri müdahalelere de sebep
olmuş bu faaliyetlere birkaç örnek vardır. 1950-1960 yılları arasında
İsrail, Suriye ve Ürdün arasında Ürdün ve Yarmuk Nehirlerinin sularını
yönünü değiştirmesi sebebiyle çatışmalar çıkmıştır. Bir diğer örnek olan
Fırat ve Dicle nehirleri kıyıdaşları Türkiye, Suriye ve Irak arasında Fırat
nehri üzerine yapılacak barajlar yüzünden anlaşmazlıklar yaşanmıştır.
Anlaşmazlıkların bir kısmı, Meksika ve ABD örneğinde olduğu gibi Rio
Grande Nehri’nde yaşanan kirlilik ve Kolorado Nehri üzerine yapılacak
baraj nedeniyle çıkan anlaşmazlıklar barışçıl bir biçimde yönetilmiştir.
Güncel çalışmalar, uluslararası ilişkilerde paylaşılan su kaynaklarının
önemini ortaya koymuş, sınıraşan sular ve askeri çatışmalar arasında
güçlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkartılmıştır.
Uluslararası ilişkiler çalışmalarının konusu da olan bu durum, uluslararası ilişkilerin ana ekollerince incelenmiştir. Realistlere göre, devletler,
geleceklerini ve güvenliklerini etkileyen kaynak, ülke sınırları dışında
yer alıyorsa, bu kaynağa sahip olmak zorundadır. Ayrıca, göreceli kazanç
ve güvenlik ikilemi üzerinde duran realistler, kaynağın diğer devlet tarafından sahiplenilmesinin bir diğeri için tehdit oluşturabileceğini ve bu
durumun kaynak için devletlerin rekabet etmesine neden olabileceğini
iddia etmektedirler. Bir diğer ekol liberaller ise daha iyimser bir bakış
acısı ile piyasanın kaynaklar için etkin ticareti yaratacağını ve önemli
kaynaklardan yoksun olan devletlerin eksiklerini uluslararası piyasadan
sağlayabileceğini belirtmiştir. Marksistler ise ekonomik sistem içerisin147
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deki eşitsizliğin önemine odaklanmış ve kaynak kıtlığının hem küresel
hem de içte eşitsizliğe sebep olacağını, bu durumunda devletlerarası ve
devlet içinde çatışmaları arttıracağını belirtmiştir.
Yukarıda belirtilen üç ekol tartışmalarının odağında, gözden kaçırdıkları bir durum söz konusudur. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde, su
kaynaklarının yönetimi kıyıdaşların maruz kaldığı kıtlığa göre değişiklik
göstermektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi tatlı su kaynakları dünya
üzerinde eşit dağılmamıştır. Özellikle Avrupa ve Amerika bol su kaynaklarına sahipken, Ortadoğu gibi bölgeler ise günden güne su kıtlığı
ile karşı karşıya gelmektedir. Bu sebeple, sınıraşan suların yönetimine
ilişkin kurumların oluşturulması ve başarılı olamamasında farklılıklar
gözlenmektedir. Avrupa’da, Tuna ve Ren Nehri sularının yönetimi için
oluşturulmuş kurumlar uzun süredir görevlerini yerine getirmektedir.
Kuzey Amerika’da ise ABD-Kanada arasında karşılıklı olarak 50 yıldır,
sınıraşan suların yönetimi için kurumlar varlıklarını sürdürmektedir. Fakat söz konusu Ortadoğu olduğunda nehirlerin ortak yönetiminde çok az
başarılı olunmuştur, çünkü suyun kıtlaşan bir kaynak olduğu bu bölgede
su, devletlerin bekası için önemli bir kaynaktır. Kıt bir kaynak üzerinde
devletlerin ortak bir karara varması ve ortak bir yönetim sağlayabilmesi
zorlaşmaktadır. Su sıkıntısın yaşandığı Ortadoğu’da kurumsallaşmanın
zayıf, Avrupa’da ise tatlı su kaynakları ile ilgili kurumsallaşmanın yaygın
olduğu görülmektedir. En az u sıkıntısının yaşandığı Amerika’da ikili
ilişkiler ile oluşmuş kurumsallaşmalar yaygındır.

Ortadoğu’nun Su Sorunu
Ortadoğu dünya nüfusunun yüzde 5’ine sahipken suların ise yüzde 1’ine
sahiptir. Yaklaşık olarak 25 nehrin yer aldığı coğrafyada su miktarı sıkıntısının yanında günümüzde su kalitesi problemi de yaşanmaktadır.
Tuzluluk, sanayi, evsel ve tarımdan dönen sular kirliliğe sebep olmaktadır. Ortadoğu’da sulara ilişkin bir diğer sorun ise hakkaniyet sorunudur.
Su sorunun yerel, ulusal ve uluslar arası boyutta etkili olmaktadır. Su
kaynakları devletlerin devletlerin ilişkilerini etkileyen ve kullanımı da
bu ilişkilerden etkilenmektedir. Ortadoğu’da suyun ana kaynağı nehirler
ve akiferlerdir. En önemli nehir havzaları Nil, Fırat-Dicle, Ürdün ve Asi
havzalarıdır. Yüzeysularının yetersiz olduğu bölgelerde su ihtiyacı su
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kaynaklarından temin edilmektedir. Yeraltı sularının yoğun kullanımı,
söz konusu su kaynağının varlığını tehlikeye atmaktadır. Ürdün ve Suudi
Arabistan’ın sınırları içerisinde yer alan Dişi akiferi, İsrail ve Filistin’in
sınırları içerisinde Mountain (dağ) akiferi önemli örneklerdir. Ortadoğu’da su kullanımı ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Ortadoğu’da su
kullanımı %60-90 oranında tarım amacıyla, %1-10 arası sanayi, %3- 10
içme, %3-20 hijyen amacıyla kullanılmaktadır.
Ortadoğu’da Su Sorununun Sebepleri:
• Hızlı Nüfus Artışı
• Çatışmaların Yoğun Olması
• Gıda Güvenliği Endişesi
• Yarı-Kurak İklimin hakim olması
• Su Kaynakların Yetersiz Olması
• Su Kaynaklarının Eşit Dağılmaması
• Su Kalitesinin Bozulması
• Su kaynakların çoğunluğunun sınıraşan özellikte olması
Orta Doğu’nun Başlıca Nehirleri
• Fırat Ve Dicle Havzası (Fırat nehri 32 milyar/ m³/yıl, Dicle nehri 52
milyar/m³/yıl)
• Şeria (Ürdün) Nehri Havzası -1.6 milyar/ m³/yıl
• Nil Nehri Havzası -84 milyar/m³/yıl
• Asi Nehri Havzası - 2,470 milyar/ m³/yıl

Nil Nehri Havzası
Havzada yer alan kıyıdaş ülkeler sırasıyla; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, Tanzanya, Brundi, Ruanda, Kenya, Eritre, Etiyopya,
Sudan, Güney Sudan, Mısır Nil nehri 2,9 milyon km²’lik alanı ile Afrika
kıtasının yüzde 10’una denk gelmektedir. Dünyanın en uzun nehri olan
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Nil Nehri, 6825 km uzunluğundadır. Beyaz Nil olarak Victoria gölünden
doğan Nil nehrine Etiyopya’dan doğan Mavi Nil kolu Sudan’da katılır.
Nil nehri sularının büyük bir yüzdesi Mavi Nil’den kaynaklanmaktadır.
Aswan Barajında Nil nehrinin toplam akımı 84 milyar m³/ yıldır. Bu
miktarın yüzde 85’i yani 72 milyar m³’u Etiyopya’dan, 12 milyar m³’u
diğer kıyıdaşlardan sağlanmaktadır.
Havzada imzalanan en önemli anlaşma 1959 yılında Sudan ve Mısır
arasında imzalanan ikili anlaşmadır. Bu anlaşma havzada yer alan diğer
kıyıdaşların kullanımını kısıtlamıştır. 1961 yılında Tanzanya bağımsızlığını kazanması ile Nyerere doktrinini açıklanmış ve bu doktrine
göre koloniyel dönemde imzalanan anlaşmalara bağımsızlığını kazanan
ülkeler uymayacaktır.

Şeria (Ürdün) Nehri Havzası
Havzada yer alan kıyıdaş ülkeler sırasıyla; Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün,
Suriye’dir. Şeria Havzası iki ana bölümden meydana gelir. İsrail’den
doğan Dan kolu, Lübnan’dan doğan Hasbani kolu ve Golan tepelerinden gelen Banias kolları birleşerek İsrail tarafından kurutulan ve tarıma açılan Hulek gölüne daha sonrada Galile (Kineret-Tiberias) gölüne
boşalır. Bu bölüm Yukarı Ürdün’dür. Galile gölünden Ölüdeniz’e (Lut
Gölüne) kadar uzanan bolumu Aşağı Ürdün’dür. Aşağı Ürdün’e Galile
Gölü çıkışı Yarmuk Nehri katılır. Yarmuk nehri Suriye ve Ürdün’den
kaynaklanır ve Ürdün-İsrail arası sınır oluşturur. Toplam Drenaj alanı
18,140 km²’dir. Bu alanın 7216 km² Ürdün’de, 6445 km² Suriye’de,
712 km² Lübnan’da, 1842 km²’si Batı Şeria’da ve 1925 km²’si 1967 yılı
öncesi İsrail sınırlarında yer alır. Deniz seviyesinin 395 m altında olup
dünyanın en tuzlu gollerinden biridir. Ürdün nehrinden Ölüdeniz’e 1950
öncesi 1,3 milyar m³ su girmekteydi. Ama günümüzde Ürdün nehrinin
yoğun kullanımı nedeniyle bu rakam azalmış ve göl seviyesi düşmüştür. Ürdün, İsrail ve Filistin’in tek yüzey suyu kaynağı bu nehirdir. Söz
konusu nehrin sularının kullanımı ve tahsisi için Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu projelerin hiçbirisi
başarıya ulaşmamıştır. Her havza ülke kendine göre hazırladığı projelerde
durum kötü bir hal almıştır. Bu gelişmelerle 1955 yılında Johnston planı
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hazırlanmıştır. 1953’ten itibaren hazırlan iki yıllık süreç içerisinde beş
konu ele alınmıştır.
- Kıyıdaş ülkelerin su kotası,
- Galile gölünün bir depolama tesisi olarak kullanılma
- Ürdün nehri sularının havza dışına iletilmesi
- Lübnan’ın ulusal suyu Litani’nin Ürdün’le birleştirilip kıyıdaşlara tahsis
- Uluslararası denetim ve garanti hususları
Bu plana hem İsrail, hem de Arap ülkeleri itiraz etmiştir.

Fırat-Dicle Havzası
Havzada yer alan Kıyıdaş Ülkeler; Türkiye,Suriye ve Irak’tır.
Türkiye’nin mevcut su potansiyeli (DSİ, 2010)
• Ortalama yıllık yağış: 643 mm
• Toplam yıllık yağış miktarı: 501,0 km³
• Yüzey suyu akışı: 186,05 km³
• Buharlaşma: 274,0 km³
• Yeraltısuyu : 41,0 km³
Ülkemizin topografik ve iklim koşulları nedeniyle yağış çok düzensiz
dağılmıştır. Ortalama yıllık yağış 642 mm olmakla beraber Karadeniz
bölgesinde 2000 mm’nin üstünde Orta Anadolu’da ise özellikle Tuz gölü
havzasında bu rakam 250 mm’ye kadar düşebilmektedir. Falkenmark
İndeksi ülkelerin kullanılabilir su miktarının ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen ve ülkenin su ilişkin durumunu gösteren bir indekstir.
Bu indekse Göre;
Su (m3/kişi/yıl) Sınıflandırma
1700 ve ustu - Su baskısı yok
1700-1000 - Su sıkıntısı
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1000-500 - Su kıtlığı
500 ve altı - Mutlak su kıtlığı
Bu indekse göre Türkiye su zengini bir ülke midir?
Devlet Su İşleri (DSİ)’nin Türkiye’nin su potansiyeli hesaplarına Gore
Türkiye kişi başına yıllık 1652 m³ su potansiyeline sahiptir. Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) tahminlerine göre Türkiye nüfusu 2030 yılında 100 milyona ulaşacak ve su potansiyeli kişi başına yıllık 1120 m³’e
düşecektir. Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacak ve
kaynakların çok daha etkin kullanmayı amaçlayan politikalar izlemek
durumda olacaktır.
Suriye’nin mevcut su potansiyeli (FAO, 2009)
• Ortalama yıllık yağış: 252 mm
• Toplam yıllık yağış miktarı: 46,67 km³
• Yüzey suyu akışı: 12,63 km³
• Yeraltı suyu : 6,174 km³
Irak’ın mevcut su potansiyeli (FAO, 2009)
• Ortalama yıllık yağış: 216 mm
• Toplam yıllık yağış miktarı: 94,68km³
• Yüzey suyu akışı: 74,33km³
• Yeraltısuyu:3,28 km³
Fırat-Dicle Havzası Kıyıdaş ülkelerinin havzaya katkıları

Nehir
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Yıllık Akım
Kıyıdaşların
Katkısı
(milyar/
metreküp/
yıl)

Kıyıdaşların Katkısı (milyar/metreküp/yıl)
Türkiye

Suriye

Irak
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Fırat

35

31,6 (%90)

3,4 (%10)

0

Dicle

52,7

21,3 (%40)

0

31,4 (%60)

Toplam

87,7

52,9 (%60)

3,4 (%4)

31,4 (%36)

Fırat nehri 2700 km uzunluğu ile güneybatı Asya’nın en uzun nehridir.
Havza alanı toplam
82,330 km2’dir. Tabloda da gördüğünüz gibi nehre en büyük katkı Türkiye’den sağlanmaktadır. Suriye’nin katkısı yüzde 10 iken, Irak’ın katkısı
yoktur. Dicle nehri güneybatı Asya’nın ikinci büyük nehridir. Türkiye’nin
ana ve ara kollarla katkısı yaklaşık yüzde 21’dir. Nehrin ana kaynağı
Irak’tır. İran, Karun ve Küçük zap ve ara kollar ile yüzde 10’luk bir
katkı sağlamaktadır.

Türkiye-Suriye-Irak Su İlişkileri Tarihçesi
• 1950: Suriye, drenaj ve sulama projesi olan Ghap vadisi projesi için
Dünya Bankası’na kredi başvurusu.
• 1953: DSİ Kuruldu.
• 1956: Suriye, Orantes Barajı yapılmaya başladı.
• 1962: Suriye ve Irak aralarında Fırat nehri debisi ve sevilerine ait veri
alışverişli kararına vardılar. Irak, Fırat nehri üzerinde tarihi hakları konusunu gündeme getirdi.
• 1965-1973: Türkiye Keban Barajı’nı yapma kararını verdi ve Irak ve
Suriye’ye Türkiye Suriye sınırında 350 m³/sn suyu bırakacağını taahhüt
etti.
• 1966: Suriye, Irak’ın tarihsel haklar iddiasını reddetti. Ve Irak’a Fırat
nehrinde %59 su vermeyi kabul etti.
• 1968-1973: Suriye, Tabka barajını yaptı.
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• 1975: Keban ve Tabka barajlarının dolum süreci nedeniyle, Irak ve
Suriye savaş noktasına geldi. Suriye, Tabka barajından yılda 200 milyon
metreküp su bırakmaya karar vermiştir.
• 1976-1987: Türkiye Karakaya Barajı’nı yapmaya karar verdi.
• 1979: Türkiye Dünya Bankası’na, Karakaya Barajı için kredi başvurusu
aşamasında tek
taraflı olarak saniyede minimun 500 metreküp su bırakacağını belirtmiştir.
• 1980: Türkiye ve Irak Karma Ekonomik komisyonu bir araya geldi ve
Ortak teknik komite kurma kararı aldı.
• 1982: Komitenin ilk toplantısı Türkiye ve Irak arasında gerçekleştirildi.
• 1983: Komiteye Suriye’de katılır ve üçlü görüşmeler başlar. Türkiye,
bu toplantıda PKK ve ASALA’yı gündeme getirir.
• 1983-1992: Türkiye, Atatürk Barajı’nı yaptı.
• 1984: Türkiye ve Irak güvenlik protokolü imzaladı. (15 Ekim 1984’te
Türkiye ile Irak
bir Güvenlik Protokolü yaptılar. Birbirlerinin topraklarında 5 km’ye
kadar “Sıcak Takip” yapma olanağı yarattılar. Bu protokol Ekim 1988’e
kadar yürürlükte kalacaktır.)
• 1984: Hidroelektrik üretim projesi olarak hazırlanan GAP, entegre
sosyo-ekonomik geliştirme programına dönüştürüldü.
•1984: Üç Aşamalı Plan
- Su Kaynakları ile ilgili envanter çalışmaları
- Toprak Kaynakları ile ilgili envanter çalışmaları
- Mevcut Toprak ve Su kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi
1984 yılında Ortak Teknik Komite (OTK) toplantısında Türkiye tarafından dile getirilmişti
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• 1986: Barış Suyu Projesi Seyhan ve Ceyhan nehri sularının Arap ülkelerine iletilmesi
(6 milyon m³ su) (Urdun nehrinin 3,5 katı) İki boru hattı ile su iletilecek
projenin; Batı Hattı: 3,5 milyon m³/gün-2700 km (Hama, Humus, Halep,
Şam, Amman, Yanbu, Medine
ve Mekke) Doğu Hattı: 2,5 milyon m3/gün – 3900 km (Suriye ve Urdun
üzerinden Körfez ülkelerine Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap
Emirlikleri)
• 1987: Türkiye Şam’da iki protokol imzalar. Türkiye, nihai bir anlaşmaya kadar Fırat nehrinden Suriye sınırından saniyede 500 metreküp
su bırakacağını taahhüt eder. İkinci protokol ise güvenlik protokolünde
Suriye PKK’ya verdiği desteğe son vereceği sözünü verir.
•1989: Nisan ayında, 13. Ortak Teknik Komite toplantısında Suriye
Irak’a 500 metreküp/
saniye suyun yüzde 58’in bırakacağını yapılan ikili bir anlaşma ile taahhüt eder.
• 1989: Ekim ayında, Türkiye Suriye’nin 1987 güvenlik protokolüne
sadık kalmadığını ilan eder.
• 1989: Kasım ayında, Türkiye Atatürk barajını doldurmaya başlayacağını ve 13 Ocak- 12 Şubat 1990 tarihleri arasında Fırat nehri sularını
derive edeceğini ilan eder. Bu arada TR-SY sınırından saniyede 1000
metreküp su bırakır.
• 1990: Mayıs ayında Irak, Türkiye’ye Suriye sınırında saniyede 700
metre küp su bırakması için ısrar eder. Türkiye reddedince, Irak’ta 1984
güvenlik protokolünü yenilemeyeceğini belirtir.
• 1990: 2 Ağustos tarihinde Irak, Kuveyt’ e saldırır. Türkiye koalisyonu
destekler ve Irak’a karşı İncirlik üssünün kullanılmasına izin verir.
• 1991: Suriye, Türkiye’de yapılacak Su Zirvesine katılmayı reddetti.
• 1992: Türkiye, Irak’ın 700 metreküp/saniye talebini reddetti.
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• 1995: Aralık ayında Şam’da toplanan yedi Arap ülkesi, yayımladıkları
Şam Deklarasyonu ile Türkiye’nin Suriye’ye kirli su bıraktığı konusunda
suçlamışlardır.
• 1996: Suriye ve Irak, Birecik barajının inşasını protesto etmişlerdir.
Bu durumu Arap ligine bildirmişler ve inşa konsorsiyumunda yer alacak
ülkelere de uyarı iletmişlerdir.
• 1996: Mart ayında Türkiye ve İsrail güvenlik anlaşması imzalamışlardır.
Bu gelişme Irak ve Suriye tarafından protesto edilmiştir.
•1997: BM, Uluslararası Su Yollarının Ulaşım Dışı Amaçlarla Kullanımlarına İlişkin
Sözleşmesi imzaya açıldı. Türkiye, Çin ve Burundi karşı oy kullandı.
103 ülke olumlu oy verirken, 27 ülke tarafsız kaldı. (27 Mayıs 1997
tarihinde Genel Kurulda oylamaya açılmıştır) sözleşmenin yürürlüğe
girmesi için 35 ülkenin onaylaması yeterlidir. Su an itibariyle 25 ülke
onay vermiştir. 1998: Suriye ve Irak, Fırat-Dicle nehirlerine ilişkin ikili
görüşmeler yaptı ve Türkiye katılmadı.
• 1998: Adana Mutabakat
• 1999: Türkiye-Suriye ilişkilerinde yumuşama (dini bayramlarda sınırların açılması geçişlere izin verilmesi
• 2000: Hafız Esad’ın vefatı ve Başer Esad’ın göreve başlaması.
• 2001: GAP BKİ –GOLD (Suriye Sulama Bakanlığı Arazi Islah Müessesesi) Protokolü
• 2002: Uygulama Dokümanının yayımlanması.
• 2007: İlgili Bakanlıkların dönem dönem toplantı yapması.
• 2009: 3 Eylül tarihinde su sorununu çözmek için Türkiye, Irak, Suriye
Üçlü Bakanlar Toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya, Çevre ve Orman
Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Su ve Doğal Kaynaklar Bakanı Abdüllatif
Camal Raşit ile Suriye Sulama Bakanı Nader Al Bounni katıldı.
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• 2009: Çevre Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Suriye Sulama Bakanı
Nadir El Bounni
mutabakat zaptı imzalamışlardır. İmzalanan 51 mutabakat zaptı içerisinde
Asi nehri üzerinde “Asi Dostluk Barajını” yapılması da yer almaktadır.
• 6 Şubat 2011: Asi Dostluk Barajı’nın temeli atıldı.
1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı sonrası, 2000 yılına kadar iki
ülke ilişkilerinde güven inşa etme çalışmaları devam etmiştir. 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’in 13 Haziran 2000 tarihinde Hafız
Esad’ın cenazesine katılması, iki ülkenin değişmeye başlayan ilişkilerinin
gözler önüne sermiştir. 2000 yılında Suriye Başbakan Yardımcısı Abdulhalim Haddam’ın Ankara’ya yaptığı resmi ziyaret ile ilişkiler olumlu bir
gelişme sureci içine girmiştir. 2002 yılı sonrası Türk dış politikasının değişmesi ve Ortadoğu’ya yönelmesi, 2003 yılında Irak işgali ile ABD’nin
Suriye üzerinde hissedilen etkisi, Suriye’nin güvenlik kaygıları, izole
edilmiş hissi ve Irak’ın parçalanma ihtimalinin iki ülke üzerinde yarattığı
ortak güvenlik endişesi Türkiye ve Suriye’yi yakınlaştırmıştır. İki ülke
arasında gelişen güven, ekonomik ilişkileri geliştirme adımlarının da
atılmasını sağlamıştır. 22 Aralık 2004 tarihinde Türkiye ve Suriye ilk
Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşma ile iki ülkenin
sınırları tanımlanmış ve Suriye Hatay’ın Türkiye sınırları içerisinde yer
aldığını kabul etmiştir. Türkiye-Suriye ilişkileri 2003 yılında yapılan
karşılıklı üst düzey ziyaretlerle önemli ivme kazanımlarına sahne oldu.
Sözgelimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 2004 yılında Türkiye’ye
yaptığı resmi ziyaret bu konuda önemli bir adım olmuştur. 1946 yılından
bu yana bağımsız Suriye tarihinde ilk defa Suriyeli bir devlet başkanı
Türkiye’ye geliyordu. Bu ziyaret, iki ülke ilişkileri açısından olduğu
kadar, bölgesel dengeler açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcı
olarak yorumlanmıştır. 22 Aralık 2004 tarihinde Başbakan Recep Erdoğan’ın Suriye ziyareti sırasında Suriye Başbakanı Otri ile görüşmüş
ve Asi nehri uzerinde yapılacak ortak bir baraj için işbirliği ve teknik
destek verebileceğini belirtmiştir. Türkiye’de 20.000 hektar Suriye’de
10.000 hektar alanı sulamayı hedefleyen bu projede elektrik üretimi de
yapılacaktır. Türkiye ve Suriye, 16 Eylül 2009 tarihinden itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) çerçevesinde toplantılar
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yapılmasına karar verilmiştir. 22-23 Aralık 2009 tarihlerinde Şam’da
düzenlenen Türkiye-Suriye YDSK Birinci Başbakanlar Toplantısı’nda
yaklaşık 51 adet Mutabakat Zabıtları ve Anlaşma imzalanmıştır. Bu
belgelerden su ve cevre ile ilgili olanlar sırasıyla;
1. Asi Nehri üzerinde “Dostluk Barajı” adı altında Ortak Baraj İnşa
Edilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı,
2. Suriye’nin Dicle Nehrinden Sulama Amaçlı Su Çekimine İlişkin Mutabakat Zaptı,
3. Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Etkin Kullanımına İlişkin
Mutabakat Zaptı,
4. Su Kalitesinin İyileştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı,
5. Meteoroloji Alanında Mutabakat Zaptı,
6. Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması’dır.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar ikinci toplantısı 2-3
Ekim 2010 tarihleri arasında Suriye’nin Lazkiye şehrinde toplanmıştır.
İkinci toplantıda imzalanan anlaşmaların durumları incelenmiştir. 2009
yılında yapılan toplantıda Asi nehri uzerinde Türkiye-Suriye sınırında,
iki ülkenin %50-%50 iştiraki ile “Asi Dostluk Barajı”nın yapılması için
bir mutabakat imzalanmıştır. 6 Şubat 2011 tarihinde Asi Dostluk Barajı
temeli iki ülkenin Başbakanları ve Bakanlarının katılımıyla atılmıştır.
Ortadoğu’da 2011 yılının başında ortaya çıkan Arap Baharı, Mart ayından
itibaren Türkiye’nin komşusu Suriye’yi de etkisi altına almıştır. Suriye’de meydana gelen olaylar, ikiülkenin olumlu bir gidişat içinde olan
son on yıllık ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemiştir. İki hafta önce,
Türkiye’nin Fırat ve Dicle sularını, barajların kapaklarını kapatarak Suriye’yi içme suyundan yoksun bırakılması ve Beşar Esad üzerinde baskı
yaratmasıyla ilgili yazılar dış basında analizlerde yer almıştır. Daha önce
de belirttiği gibi insan hayatı için suyun önemli bir kaynak olduğu her
zaman Türkiye’nin önceliğinde yer almıştır. Kasım 2011’de Türkiye,
Suriye’ye ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğini belirtirken, Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, hem Suriye hem de Irak
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için önemli olan, Türkiye’den doğan ve Suriye’ye ve daha sonrasında
Irak’a akan sınıraşan sularda herhangi bir su kısıtlaması yapılmayacağını
belirtmiştir. Türkiye’nin bugüne kadar izlediği su politikaların su kaynakları bir tehdit unsuru ve ya silah olarak kullanılmamıştır. Sınıraşan
sularda özellikle de Fırat-Dicle havzası kıyıdaşları Irak ve Suriye ile
her zaman işbirliği içerisinde suların hakça, makul ve optimum olarak
tahsisini isteyen Türkiye’nin, Suriye ile son günlerde gerilimin daha da
çok arttığı bu durumda, uzun yıllardır oluşturduğu su politikasına tezat
bir davranışta davranmayacaktır.

Sonuç
• Su kaynakları açısından kıt bir bölge olan yerel, ulusal ve uluslar arası
ölçekte etkilerini yaşamıştır.
• Ortadoğu’nun politik durumu, su kaynakları yönetimi doğrudan etkilemektedir.
• Teknik bir durum siyasi bir durum olarak algılanmaktadır.
• Kıt olan su kaynakları en iyi şekilde yönetilerek verimli bir şekilde
kullanılabilir.
• Doğru su yönetim doğru veriler ve işbirliği ile sağlanabilir.
• Veri problemi.
• İşbirliği zayıf, özellikle kurumsallaşma da zayıf.
• Yıllık yağış ortalamasında bir düşüş söz konusu, bölgenin iklimi nedeniyle buharlaşma da çok fazla. Irak’ta henüz iç dengeler oturabilmiş değil,
kendi içinde ve vilayetler arasında da su kaynaklarına ilişkin bir sorun
söz konusu, İran Karun ve Dez suları üzerinde proje yapma niyetinde
çünkü İran’da su sorunu söz konusu özellikle Merkez bölgesinde. Suriye,
Mart ayı itibariyle bir iç karmaşın içerisinde, Asi Dostlu barajı projesi
sekteye uğrayabilir. Öncelikle her kıyıdaş üç aşamalı plan örneğinde
olduğu gibi su kaynakları ve toprak kaynakları envanteri çıkarmalıdır. Su
kaynaklarının tahsisi nüfus, sosyal yapı, ekonomi, iklim ve diğer şartlar
göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. İşbirliği üç kıyıdaşın katılımıyla
gerçekleşmelidir.
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Tarımda su kaybını en aza indirebilecek modern sulama teknikleri kullanılmalıdır. Su kaybının yıpranma ve eskime sebebiyle çok olduğu su
şebekelerinin tadilatı ve yenilenmesi yapılmalıdır.
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Kitle İmha Silahları
Doç. Dr. Ferhat Pirinççi

S

ilahlar veya silahlanma konusu Türkiye’de az bilinen konular arasında
yer alıyor. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıp,
sonrasında Ortadoğu bağlamında değerlendirmeler yapacağız. Kitle imha
silahlarına gelmeden önce biraz silahlardan veya silahlanma ile savaş
arasındaki, silahlanma ile güvenlik arasındaki ilişkiden bahsetmek
gerekiyor. Malumunuz, savaşlar silahsız yapılmaz bu noktadan hareketle
silahlanmayla güvenlik ilişkisi arasında iki tane temel görüş vardır. İki
görüş de birbirinden zıt biçimde oluşur. Bunlardan bir tanesi silahlanmanın
savaşa neden olduğu yönündeki görüştür, silahlar savaşa neden olur.
Dolayısıyla savaşları önlemenin en başlıca yollarından bir tanesi silahların
kaldırılmasıdır. Ya kapsamlı bir silahsızlanma ya da mümkünse silahların
indirilmesi, silahların kısıtlanması şeklinde bir yaklaşımdır. İkinci
yaklaşım ise bunun tam tersidir, silahlar güvenliği sağlamanın yanı sıra
istikrarı da beraberinde getirir. Dolayısıyla silahlanma istikrar sağlar
şeklinde bir yaklaşım söz konusudur, uluslararası ilişkilerde demokratik
barış teorisi var duydunuz mu? Demokratik barış teorisinin özü
demokrasiler birbirleriyle savaşmazlar. Tıpkı nükleer silahlara sahip olan
devletlere de bunun gibi geliştirilmiş bir yaklaşım var, bu yaklaşımın adı
da nükleer barış teorisidir. Nükleer gücü olan devletler birbirleriyle
savaşmazlar. Gerçekten de bugün baktığımızda günümüzde biraz sonra
ele alacağım gibi yaklaşık dokuz tane kesin olarak nükleer silaha sahip
olduğu bilinen ülke vardır ve bu ülkeler nükleer silaha sahip olduktan
sonra aralarında hiçbir savaş yaşanmamıştır. Savaşlar nükleer silahlara
sahip olanlarla olmayanlar arasında veya hiç biri nükleer silaha sahip
olmayan ülkeler arasında gerçekleşmiştir. Şimdi silahlar konusunda, kitle
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imha silahlara geçmeden önce bir tasnif bir sınıflandırma yapmak
gerekiyor. Bu sınıflandırmayı -biraz geri plandan başlayarak- ilk
dönemlerden beri silahların nasıl gelişim gösterdiğini hızlıca gözümüzün
önünden geçirelim. İlk insanlar bir araya geldikten, gruplar halinde
yaşamaya başladıktan sonra temel ihtiyaçlarından bir tanesi güvenlik
oldu. Bu güvenliği sağlamak için de silahlar kullanıldı. İlk kullanılan
silahlar taşlar, sopalar, ağaçlardan ya da taşlardan faydalanarak yapılan
silahlardır ve biz bunları genel anlamda sınıflandırdığımızda ateşsiz
silahlar olarak adlandırıyoruz. Ateşsiz silahlar: Kesici, delici ve ezici
silahlar. Kesicilere; bıçak veya kılıç, ezicilere; gürz, delicilere; ok ve
mızrak örnek verilebilir. Barutun önce Çin’de sonra dünyanın geri kalan
tarafında icat edilip kullanılmaya başlandı. Barutla beraber ateş gücü,
tahribat gücü arttı. Kurşun atan tüfekler ve sonrasında makineli tüfekler,
1800’lere doğru TNT -dinamit- silahların tahribat gücü artmaya başladı.
Tabii gönderme araçlarında farklılıklar oldu. Önceden rakibe yaklaşmadan
gönderilebilen veya ateş edilebilen silahlar varken özellikle bu konuda
büyük gelişmeler oldu. Zeplinler, balonlar ve sonrasında Birinci Dünya
Savaşı’na gelindiğinde savaş uçakları ilkel anlamda kullanılmaya
başlandı. Birinci Dünya Savaşı’nda savaşın hem kapsamı hem de tahribatı
giderek arttı. Önceki savaşlarla kıyasladığımız zaman. İkinci Dünya
Savaşı bunun tam eşik noktası. İkinci Dünya Savaşı’na baktığımızda
zırhlı araçlar savaş alanlarında kullanılmaya başlandı, savaş uçakları
daha aktif bir biçimde yer almaya başladı. Bugün ele alacağımız
konulardan önemli bir tanesi, balistik füzelerin savaş alanında
kullanılmaya başlanması ve tabii en önemlisi nükleer silahların keşfi,
savaş alanına girişi. Günümüze gelindiğinde 2. Dünya Savaşı sonrasında
kullanılmaya başlanan teknoloji büyük ölçüde askeri teknolojinin sivil
kullanıma aktarımıyla gerçekleşti. Mesela birçok kişi burada kullandığımız
led ekran, LCD ekran, TFT ekran tarzındaki ekranların askeri sanayide
yani silah sanayisinden normal sanayiye doğru geçtiğini bilmez. Birçok
kişi navigasyon cihazlarının GPS cihazlarının askeri alandan sanayiden
normal gündelik sanayiye geçtiğini bilmez. Hatta birçok kişi internetin
askeri hayattan sivil hayata geçtiğini bilmez. İnternetin ilk ortaya çıkışı
GPS’in ilk ortaya çıkışı LCD’nin ilk ortaya çıkışı hep savunma sanayi
alanlarında olmuştur. Silahları günümüzde, ikiye ayırıyoruz;
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konvansiyonel silahlar ve kitle imha silahları. Konvansiyonel silahlar
kitle imha silahları dışındaki her şeyi kapsıyor. Yani aklınıza gelebilecek
her şeyi; topu, tankı, tüfeği, savaş uçağı veya kitle imha silahı olmayan
her türlü silah patlayıcı, mühimmat vs. konvansiyonel silahlar arasında
yer alıyor. Kitle imha silahları dediğimiz şey de aslında kendi içinde üçe
ana kalemde ele alınıyor. Hatta bunlara üç artı bir diyebiliriz. Üçünü ilk
başta ele alalım teker teker nükleer silahlar, biyolojik silahlar, kimyasal
silahlar ve bunun yanı sıra artı bir de balistik füzeler. Neden buna artı
bir dediğimi biraz sonra sizlere ifade edeceğim. Şimdi bu kitle imha
silahlarına baktığımız zaman bunlardan en moderni en genci nükleer
silahlardır. 1945 Ağustos’unda ilk olarak ortaya çıktı. Diğer biyolojik ve
kimyasal silahlar aslında tarih çerçevesinde geçmişte sıklıkla kullanılan
silah türlerindendi. Yani bakıldığında milattan önceki dönemde bile
biyolojik silaha şahit olduğumuz durumlar söz konusu oluyor veya
kimyasal silah kullanımına şahit olduğumuz durumlar söz konusu oluyor.
Her ne kadar biyolojik ve kimyasal silahlar biraz daha modern bir
kavrammış gibi görünse de dediğim gibi bunların kullanımı çok daha
eskiye dayanmakta. Örnek vermek gerekirse eskiden kuşatma altındaki
bir kaleye mancınıkla vebalı bir cesedin gönderilmesi. O kaleye hastalığın
gönderilmesi veya vebayı yaymak için vebalı cesedin gönderilmesi bariz
bir biyolojik silah aslında, biyolojik silahla yapılan bir saldırı veya ele
geçirmek istediğiniz yerdeki su kaynaklarına mikropların bulaştırılması.
Örneğin, bulaşıcı hastalıkların bulaştırılmak istenmesi gibi. Bu sayede
özellikle veba mikrobu, çiçek hastalığı nedeniyle binlerce kişi saldırı
yapılan yerlerde hayatını kaybetmiştir. Kimyasal silahlara baktığımızda
yine modern öncesi dönemde çok sık rastladığımız zehirli oklarla yapılan
saldırılar veya yine kuşatma altındaki yere alev toplarının gönderilmesi.
Alev topları gönderildiğinde bir şekilde ortaya çıkan dumanın etkisiyle
bir şekilde karşı taraf veya düşman etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor.
Kitle imha silahlarını konvansiyonel silahlardan farklı kılan özellik
adında saklı tahribat gücüdür. Kitleleri ortadan kaldırabilecek nitelikte
olması. Ben bunun biraz daha açık anlaşılması için bir karşılaştırma
yaptım. O karşılaştırmayı da sizinle paylaşayım. Tabloyu bir yerden
aldım onun altındaki de karşılaştırma. Yansıda gördüğünüz gibi
konvansiyonel başlık yani bildiğimiz silahla yapılan bir saldırı
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patlayıcıların ağırlığı hemen hemen birbirine yakın. Ölü sayısına bakalım
5 ölü, 200 ile 300 bin arasındaki ölü, 20 bin ile 80 bin arasında ölü, 40
bin ölü. Biyolojinin biraz daha yüksek olmasının sebebi hastalığa karşı
önlem alınıp alınmaması meselesidir. Biyolojik silah en nihayetinde
genetikle insanın vücut fonksiyonuyla ilgili bulaşıcı hastalıklar
olduğundan buna karşı önlem almadığınızda çok ciddi kayıplar
verebilirsiniz ki baktığınız zaman önlem aldığınızda oran çok düşer.
Yüzdelik alacak olursanız çok bariz şekilde farklı olduğunu göreceğiz.
Ama nükleer silahlar yüzde elli. Yani sivil savunma olması, sığınaklara
gidilmesi çeşitli önlemler alınması halinde dahi en az yüzde elli kaybımız
olacaktır normal bir sivil savunma olmamasına rağmen. Altta görmüş
olduğunuz Almanya’nın Dresden kenti. İkinci Dünya Savaşı’nda saldırıya
uğrayan Dresden kentine 14-15 Şubat 1945’te atom bombası Ağustos’ta
atıldı, çok yoğun bir saldırı yapıldı. Yani Hiroşima ve Nagazaki’yi kenara
bırakacak olursak İkinci Dünya Savaşı’nda en yoğun saldırı Dresden
kentine yapıldı. Bu kente 300 tane bombardıman uçağı iki gün boyunca
onlarca sorti yaptı. Sürekli olarak bombardıman yaptılar. Toplamda yedi
bin ton civarında bomba bırakıldı ve ölü sayısı 25 bin. 1300 tane uçağın
onlarca sorti yaparak iki gün boyunca düzenlemiş olduğu saldırıda 25
bin ölü. Diğer taraftan Hiroşima’ya bir uçaktan atılan bir bombayla,
bombanın ağırlığı da dört ton, 140 bin ölü ki 45 - 50 arasındaki döneme
bakacak olursak ölü sayısı 250 bin. Yani kitle imha silahlarının neden
kitle imha silahları olarak adlandırıldığını açıklayan en önemli örneklerden
birisidir. 1700 uçak onlarca sorti, en az 5000 sortiye tekabül ediyor, 7000
ton bomba diğer taraftan tek uçak tek bomba tek saldırı nihayetinde
ortaya çıkan tablo. Dolayısıyla kitle imha silahları neden kitle imha
silahları dendiği biraz da burada ortaya çıkıyor.
Devletler biyolojik ve kimyasal silahları neden tercih ederler veya bir
bütün olarak devletler kitle imha silahlarını neden tercih ederler? Aslında buraya başlarken nükleer silahlardan başlamak lazım devletler neden
nükleer silah sahibi olmak ister? Caydırıcılık gücü olsun diye, diğerlerinde olması halinde isteyebilir, prestij için isteyebilir. Nükleer silahlar
aynı zamanda gelişmişliğin veya ayrıcalıklı olmanın bir sembolüdür. Bu
yüzden sembolik olarak önemlidir prestij için isteyebilir. Bu konuda
yapılan çalışmalar genelde üç tane amaç ortaya koyar. En başta güvenlik
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hem caydırıcılığı da içerecek şekilde devletlerin nihai caydırıcılığı elde
etmesi için ve güvenliği sağlamak için isterler. Prestij için isterler ve bir
de iç bürokrasi (sivil ve askeri bürokrasi) ayrıcalıklı olduğunu, iç politikada ayrıcalıklı olduğunu kanıtlamak için nükleer silahlar elde etmek
isterler. En nihayetinde bugün dünya üzerinde karar verici olup da nükleer silah sahibi olmak istemeyen devlet yoktur. Bakıldığında nükleer
tam silahsızlanma nükleer silahsızlanma nükleer silahların yayılmasını
engelleme tartışmaları var ama dünya üzerinde maliyetsiz veya yaptırımlara uğramadan nükleer silahlara sahip olacağı bilinsin, bunu istemeyecek veya elinin tersiyle itecek hiçbir karar verici yoktur. Bazen halklardan veya toplumdan kamuoyundan böyle istekler gelir ama o kamuoyunu oluşturan kesimler de karar verme mekanizmasına geldiğinde
nükleer silahlanmayı kesinlikle ister. Nükleer silahlar bambaşka bir
şeydir ve caydırıcıdır nihai caydırıcı. Nükleer silah sahibi bir defa olduktan sonra hiçbir devlet sizin ulusal güvenliğinize ciddi bir tehdit
oluşturamaz. Size bir saldırıyı düşünemez veya normal şartlar altında
düşünecekken on kere gözden geçirmek zorunda kalır bu kararını. Nükleer silahlar kesin caydırıcıdır ama Tabii nükleer silah elde etmek meşakkatli bir şey çok kolay değil. Nükleer silah yapmak çok zor olduğundan devletler kimyasal veya biyolojik silahları tercih eder. Ama şimdi
bunların da bazı avantajları ve dezavantajları var. Nedir avantajları?
Nükleer silahlara göre kimyasal ve biyolojik silah yapmak daha kolaydır.
Devletler çok daha kolay bir biçimde kimyasal ve biyolojik silah yapabilir. Bu kolaylık çerçevesinde gerekli malzemeler kolaylıkla bulunabilir. Şu an iyi bir kimya mühendisi çok rahat bir şekilde hatta biz bile
Google’da arayarak bir şekilde gidip yapı marketten malzemeleri alırsak,
çeşitli karışımlar elde edersek, kimyasal silaha benzer bir şey yapabiliriz.
Sonuçta kimyasal silah gözümüzde büyütmeyelim. Polisin olaylarda
kullandığı biber gazı bile bir nevi mikro ölçekte kimyasal silahtır. Bunu
yapmak için de çok profesyonel olmaya gerek yok. Bazı karışımlar elde
ederek en azından rakibi öldürmeyecek de olsanız bir klasik Tabiir vardır bir toplu iğne ucu kadarı öldürecek biçimde o kadar yapamayacak
da olsanız en azından bir karışım elde edip kimyasal silah yapabilirsiniz.
Biyolojik silahları da benzeri şekilde yaymak kolaydır. Ucuz, çok ucuz
gerekli maddeler bulunur. Eğer iyi bir karışım yaparsanız genel çerçe165
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vede küçük maddeler bile etkili olacaktır. Bunun haricinde, bunları tespit etmek daha zordur. Bunlar tıpkı nükleer silahlar gibi havayla yayılır,
temizlemek zordur vs. ama riskli yönleri var. Psikolojik etki oldukça
önemlidir. Karşı taraf üzerindeki caydırıcılık etkisi söz konusudur. Kimyasal silahlar için fakirlerin nükleer silahı derler. Nükleer silah fakirlerin
nükleer silahı yani bir devlet kitle imha silahı elde etmek istiyorsa ve
bunu gerçekleştiremiyorsa ikinci en iyi alternatifi kimyasal silah elde
etmek olacaktır. Ciddi anlamda caydırıcı etkisi var. Suriye’yi düşünün.
Normal şartlar altında Suriye’deki insani amaçlı müdahale yapılabilecekken Suriye’nin sahip olduğu kitle imha silahları yani kimyasal silah
stoku bunun önünde gelen en büyük engellerden birisi. Hatta geçen gün
Kimyasal Silah Örgütü’nün açıklamış olduğu veriye göre sadece Suriye’nin kimyasal silah stokunun yüzde yedisi çıkartıldı ciddi bir caydırıcı etkisi var ve korunma için hazırlık yapmak zordur. Irak’ta kimyasal
silah stoku ispatlanmış bir şey. Bu Irak’ın sahip olduğu kimyasal silah
stoku ile Irak 1990 Ağustos’unda Kuveyt’i işgal edince Irak’a bir operasyon ihtimali ortaya çıktı ve bu operasyon yapılacakken, 1990 Ağustos’u ile 1991 Şubat’ı arasındaki zaman, şöyle bir şey söz konusu oldu.
Karartmalar uygulanmaya başlandı, camların hepsine ışığı yansıtmayacak şekilde mavi filmler çekildi, sığınaklar hazırlandı, gaz askere dağıtıldı, çok ciddi anlamda sığınağı veya gaz maskesi olmayan kesimlerde
camlı alarm sistemi oluşturuldu. Tavukları dışarıya kapının önüne bağlandı eğer dışarıda saldırı varsa dışarıya çıkılmaması o silahın etkisinin
giderilmesi. Şimdi etkisi çok önemli kullanılmamasına rağmen ufak bir
kullanılma ihtimali bile gündelik hayatı ciddi bir şekilde olumsuz etkileyen özelliğe sahip kimyasal silah. Kullanıldığında riskleri var kimyasal silahların. Bu riskler bizzat savaş alanında yaşanmış ve hala daha
kendisini barındırmakta. Mesela siz bir kimyasal silah kullandığınızda
kullanım türünüze bağlı olarak mevsime çok dikkat etmek zorundasınız.
Hatta mevsimi bırakın gündüz rüzgâr olaylarına bile dikkat etmek zorundasınız. Örneğin Irak ilk İran karşıtı kimyasal silahları cephede kullandığında ilk kullandığı silahtan İran’dan çok Irak askeri ölmüştür.
Çünkü rüzgâr hesaba katılmadan veya değeri alınmadan doğrudan doğruya İran cephe hattına yönelik topçu atışlarıyla kimyasal silah kullanımı söz konusu olmuştur. Rüzgâr tersten estiği için İran mevzilerinden
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ziyade Irak mevzilerinin vurulması söz konusudur. Yani şunu söylemek
istiyorum siz bir yerde kimyasal silah kullandığınızda hele ki sınır komşusuna kimyasal silah kullandığınızda hele ki sivil nüfusa yönelik bir
kimyasal silah kullandığınızda bunun sizi de etkileme ihtimali var. Bu
ihtimal biyolojik silahlarda çok daha fazladır. Günümüzdeki gelişim
teknolojisini düşündüğümüzde, günümüzdeki ulaşım teknolojisini düşündüğümüzde siz bir yere biyolojik saldırı yaptığınızda, o hastalık virüslü insanların veya hedefin diyelim size gelmesi doğrudan veya dolaylı bir şekilde kaçınılmaz artık. Lütfen hatırlayın bir kaç sene önce
domuz gribi virüsü söz konusu oldu hatta bunun için bazı komplo teorileri ortaya atıldı. Aşı olacak tartışmaları ortaya atıldı ve havaalanlarına
ateş seviyesini ölçmek amaçlı termal kameralar konuldu. Sınırlar sadece havaalanlarından ibaret değil. Hatta sınırlar sadece sınır kapılarından
ibaret değil. Dünyanın her tarafından kaçak geçişler olduğunu düşündüğümüzde ulaşım teknolojisi düşünüldüğünde çok rahat bir şekilde o
hastalığın yayılma ihtimali veya riski bulunmaktadır. Amerika bunu
Meksika’ya yapsın, Suriye bunu Türkiye’ye yapsın veya Türkiye Suriye’ye yapsın veya herhangi biri komşusuna yapsın hatta bırakın komşusunu binlerce kilometre ötedeki birisine yapsın bugünkü o ulaşım teknolojisiyle bu riskli durum rahat bir şekilde gerçekleşebilir. Bunun da
önüne geçilemez bir şekilde sınırlarınız artık eski dönemde olduğu gibi
tamamen kapatma, kaçak geçişleri sıfırlandırma gibi bir şey söz konusu
değil. Dolayısıyla bu tarz riskleri bulunmaktadır. Şimdi biraz da şuna
bakalım nükleer silahlar veya nükleer enerji nasıl ortaya çıkar. Sonuçta
nükleer silaha giden yol nükleer enerjiden geçer. Nükleer enerji de iki
türlü elde edilebilir atomu ya ayrıştırırsınız ya da birleştirirsiniz kaynaştırırsınız. Ya fizyon yani parçalanma ya da füzyon yani kaynaştırma,
birleştirme. Bunun sonucunda bir enerji ortaya çıkar. O enerjiyi barışçıl
yollarla kullanacaksanız karışımınız bellidir yapacağınız şey bellidir
karışım yaparsınız elektrik üretirsiziniz tarımsal alanda kullanırsınız tıp
alanında kullanabilirsiniz. O enerjiyi nükleer silaha çevirmek isterseniz
plütonyum uranyum gerekmektedir. Onları birleştirdiğiniz zaman çok
daha ciddi büyük bir enerji ortaya çıkar ki bu işte nükleer silah olarak
kullanmanız söz konusu olabilir. Peki, nükleer enerjinin riski var mıdır
veya nükleer silahların riskleri nelerdir diye bakacak olursak, Tabii ki
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vardır. Risksiz hiçbir şey yok. Bir kere şunu söyleyeyim nükleer enerji
eğer hani bir silah değil de sadece bir enerji olarak düşünecek olursanız
her bir enerji barındırdığı riskler ve olumsuzluklar nükleer enerji için de
söz konusu. Yani nükleer enerji de riskler taşıyan bir enerji.
En başta silahlar üzerinden düşünecek olursanız savaşlara yol açma
ihtimali var. Evet, istikrar sağlayan bir yapısı var kesinlikle ama savaşı
tamamen sıfırlıyor değil. Eğer nükleer enerji veya santral açısından düşündüğümüzde endüstriyel kazalar söz konusu olabilir. Doğal afetler söz
konusu olabilir. Terör saldırıları söz konusu olabilir ki bunlar aslında hep
filmlerde olan şeyler terör saldırıları nükleer santrallere terör saldırıları.
Filmlerde şimdiye kadar gerçek bir vaka yok ortada. Çevresel tehditler
oluşturabilir ve diğer tehditler. Diğer tehditlerde her şeyi koyabilirsiniz
içine. Bugün günümüzde dünya üzerinde 436 tane nükleer reaktör var.
Bunların hepsi aktif durumda ve 70 tane de inşa halinde olan gelecekte
devreye girecek olan nükleer santraller var. Biliyorsunuz Türkiye’de de
iki tane inşası planlanan nükleer santral var. Bir tanesi Mersin Akkuyu’da biri de Sinop’ta yapılması planlanan iki tane nükleer santral var.
1945’ten bu yana kullanılan ve kullanılan bu 436 santralin yayıldığı ülke
sayısı 74. Bugün Dünya’da 193 tane ülke varsa 74’ünde nükleer reaktör
bulunmakta. Bir de 9 tane nükleer silah sahibi ülke var. Yani 74 ülkenin
9’u aynı zamanda nükleer silaha sahip olan ülkeler. En azından bilinen
düzeyiyle sahip olan ülkeler. Bu kadar fazla yüzlerce 436 tane nükleer
santral olmasına karşın geniş kapsamlı diyebileceğimiz nükleer kaza,
nükleer tehlike yaratabilecek olay sayısı 2 tanedir. Bunlardan bir tanesi
2011’de Japonya’daki deprem sonrasında ortaya çıkan Fukuşima nükleer
santralindeki sızıntı. Bir diğeri de nedeni itibariyle trajikomik bir olaydır.
1986’da meydana gelen Çernobil kazasıdır. Çernobil kazasını birçok kişi
bakımsızlıktan veya yanlışlıklardan, hatalı eylemden olduğunu düşünür.
Hatalı eylemdir Tabii ki ama işin en trajik tarafı Çernobil kazası nükleer
reaktörün güvenliğini test etmek için yapılan tatbikat sırasında ortaya çıkmıştır. Yapılan tatbikat sırasında nükleer çubukların erimesi söz konusu
olması sonucu Çernobil felaketi meydana gelmiştir. Nükleer enerjinin,
nükleer silahların riskleri var mıdır? Vardır, ama bu risk göz önüne alınıp
herhangi bir devlet nükleer enerjiye başvurmalı mıdır ayrı bir tartışma
konusu. Kişisel kanaat olarak, nükleer enerji çok ciddi bir alternatif enerji
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kaynağıdır ve Türkiye bu açıdan nükleer enerjiyi kullanmak adına çok
geç kalmış durumdadır. Şu an inşa halinde olan Mersin Akkuyu’daki
santralin nükleer enerji alanında devreye girmesi 2023’ü bulacak. Çok
ciddi bir alternatif enerji kaynağıdır ve önlemleri alındığında risk alanında diğerlerine göre daha azdır. Risk unsuru çevresel olumsuz etkileri daha sınırlandırılabilir olan bir enerji kaynağıdır. Dünya genelinde
nükleer enerjiyi kullanan 74 ülke var ama dünya üzerinde nükleer silah
sahibi olan 9 tane ülke var. Yani nükleer silahların biraz daha ayrıcalıklı
yeri buradan kaynaklanıyor. Nükleer silah sahibi ülkeler sırasıyla şematize edildiğinde, ilk olarak ABD tarafından 1945’te icat edildi, hemen
sonrasında 1949’da Sovyetler Birliği dengeyi yakaladı. Nükleer silah
sahibi olarak, 1952’de İngiltere, 1960 yılında Fransa, 1964 yılında Çin,
1974 yılında Hindistan, sonrasında Pakistan, 2006 yılında Kuzey Kore
karşımıza çıkıyor. İsrail nükleer silaha sahip midir? Kesinlikle sahiptir.
Günümüzde dokuz tane nükleer silaha sahip ülkemiz nükleer silaha sahip. Peki, geri kalanlar neden nükleer silaha sahip olmuyor? Şu konuda
hemfikiriz, devletler nükleer silaha sahip olmak isterler, ama güvenlik
ama prestij ama bürokratik nedenlerden dolayı. Peki, sorumu tersinden
sorayım nükleer silah sahibi olan bir ülke diğerinin nükleer silah sahibi
olmasını ister mi? Yüzde yüz bir şekilde istemez. İsterse o ülke onun en
büyük dostu müttefiki olsun, kesinlikle istemez. Yani en kötü ihtimalle
“Merak etme senin güvenliğini ben sağlayacağım, senin nükleer silah
sahibi olmana gerek yok. Bende nükleer silah seni de koruyacak kadar
bulunmakta, bir şey olursa ben seni korurum. Lütfen! Nükleer silah sahibi olmana gerek yok.” bunu söyler. Hiçbir devlet bir diğerinin nükleer
silah sahibi olmasını kesinlikle ve kesinlikle istemez. ABD ile Kanada
müttefiktir ve ABD, Kanada’nın nükleer silah sahibi olmasını istemez.
Nükleer silahlar ortaya çıktıktan sonra devletler bunu sınırlandırmak
için bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Nedir bu girişimler? En ünlüsü
Non Proliferation Treaty (NPT) dediğimiz Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması. Bu anlaşma, bugün günümüzde nükleer silah
alanında yapılan en kapsamlı, en bağlayıcı anlaşmadır. Bugün nükleer
silah sahibi ülke sayısının dokuzda kalmasının, daha fazla ilerlememesinin en büyük sebebi NPT’dir. Hazırlıkları 1960 yıllarında başlamış ve
hemen anlaşmanın metni yazılmıştır. Metin 1968’de imzaya açılıyor ve
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en nihayetinde NPT 1970’de yürürlüğe giriyor. 25 yıllığına yapılmıştı,
1995’te bitiyordu. Tekrar görüşmelere açıldı ve devletler süresiz hale
gelmesine karar verdiler. Tekrar etmeliyim ki, NPT, nükleer silah alanında yapılan en kapsamlı, en bağlayıcı anlaşmadır. Günümüzde NPT’ye
üye olmayan ülke sayısı çok az. Kimdir o ülkeler? Hindistan, Pakistan,
İsrail hiçbir zaman imzalamamıştır. Kuzey Kore imzacıydı, 2002 yılında
geri çekileceğini açıklamış ve 2003 yılında geri çekilmiştir. Artık imzacı
değildir. Güney Sudan 2011’de Sudan’ın bölünmesiyle kurulan bir yer.
Henüz uluslararası anlaşmaların birçoğunu yeni onaylamış durumda.
Aşama aşama, yavaş yavaş imzalıyor o da imzalayacaktır. Yani ilk dördünü dikkate alalım Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore. NPT’nin
özü nedir? Devletler neden nükleer silah sahibi olmuyor veya bugün
İran’la ilgili yaşadığımız en büyük sıkıntı ne? Niçin NPT’yi referans
gösteriyoruz? NPT’nin özü şudur beş tane ülkeyi “meşru” nükleer güç
olarak ortaya koyar. Kimdir o devletler? ABD, Sovyetler Birliği yani şu
anda Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa’dır. Bu ülkeleri “meşru” güç haline
getirir ve diğerleri için de nükleer güç sahibi olmama taahhüdü verir.
Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması serbesttir ama nükleer
enerjinin askeri amaçlarla kullanılması yasaktır. Anlaşmaya üyeyseniz
eğer, nükleer enerjinizi barışçıl yollarla kullanmak zorundasınız. Bir soru
geliyor akla; “Ben antlaşmaya taraf bir ülkeyim diyelim. Benim nükleer
santralimi barışçıl amaçlarla kullanıp kullanmadığım nasıl anlaşılacak?
NPT bunun için ayrı bir mekanizma getiriyor, Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı. Bu ajans belli periyotlarla veya anlık olarak ziyaretlerde bulunuyor. Söz konusu ülkenin nükleer reaktörünün barışçıl amaçlarla mı
kullanıldığını askeri amaçlarla mı kullandığını ortaya çıkartıyor. Yani
nasıl bir şey? Şöyle örnek vereyim; mesela biz şimdi Türkiye olarak
Sinop’ta Mersin’de nükleer santral inşa ediyoruz. Hatta Mersin’deki inşa
edilmeye başladı. İnşa etmeden önce daha proje yapılırken Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı’na başvuruyoruz, diyoruz ki biz Türkiye olarak,
nükleer santral yapmayı planlıyoruz projemiz de budur. Proje alınıp
inceleniyor. 50 megawattlık nükleer santral yapmayı düşünürken, 80 megawattlık bir kubbe veya baca yapamazsınız. Taahhütlerinizle projenizin
uyumlu olması gerekir. Raporlar ele alınıyor sonrasında inşaat sırasında
aşama aşama kontrol ediliyor başlangıcından ilk temelin atılmasından
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bitişine kadar. Devreye alınmadan önce bir kez daha kontrol ediliyor.
Devreye alındıktan sonra nükleer santral çalışmaya başladıktan sonra da
sürekli olarak belirli aralıklarla veya anlık denetimlerle kontrol ediliyor.
Kimyasal ve biyolojik silahlardan farklı olarak nükleer silah yapmak
meşakkatli bir iştir. Bir ayda yapabileceğiniz bir şey değildir. Nükleer
silah iz bırakmadan yapılamaz. Mutlaka nükleer reaktörünüzde iz olur.
Bu uranyum zenginleştirmesinde olur, çubukların kullanımında olur,
enerji girdisi çıktısında olur, mutlaka ortaya çıkacak ipucu bırakırsınız.
İşte bu anlık denetimlerle veya belirli periyotlarla yapılan denetimler
bunu ortaya çıkarmak içindir. Dünya üzerinde NPT üyesi olan tüm ülkeler
nükleer reaktörü varsa veya yapmayı düşünüyorlarsa ajansa başvurmak
zorundadır. Başvurmazsa ne olur? NPT’ye üye olduğu halde başvurmazsa ve bu ortaya çıkarsa; ajans reaktörü denetlemek ister ve ülke izin
vermezse, konu Güvenlik Konseyi’ne gider. Güvenlik Konseyi, altıncı
maddeyi uygular, en kötü ihtimalle yedinci maddeyi işleme sokar. Bu
süreç müdahaleye kadar gider. Örneğin, İran’da NPT’ye aykırı bir durum
söz konusu oldu. 2002 yılında İran’ın NPT’ye bildirmediği bir sürü nükleer santrali, nükleer tesisi olduğu ortaya çıktı. İran’ın günümüz itibariyle
bilinen 17 tane nükleer tesisi var ve 2002 yılından beri İran ile yapılan
(önce AB üçlüsü daha sonra BM’nin beş artı bir diye tabir ettiğimiz
BM’nin beş daimi ülkesi ile Almanya ve İran arasında) görüşmeler bununla ilgili denetimlerin yapılmasıyla ilgilidir. Yani sözün özü, NPT devletlerin nükleer silah sahibi olmasının önünde ciddi bir önleyici unsurdur.
NPT’nin haricinde başka anlaşmalar var. Bunu incelemenizi de öneririm
ben internete (40.01) yazdığınızda BM’nin kendi sitesinde var hem de
Google’larsanız başka yerde de bulabilirsiniz, çözünürlüğü yüksek bir
dosyadır. Uluslararası hukukta bir devlet bir antlaşmaya katılabileceği
gibi antlaşmadan çıkabilir. Yani Kuzey Kore’nin NPT’den çıkması bunun
en büyük örneğidir. Herhangi bir ülke NPT’ye taraf olmaktan üye olmaktan çıkabilir. Bunun da belli bir çıkma prosedürü vardır. Bu antlaşma o
tarz bir durumu da dengelemeye yönelik bir anlaşma ama aynı zamanda
şimdi NPT’den çıkmak çok kolay bir şey değil. Bu antlaşma o tarz bir
durumu da aynı zamanda dengelemeye yönelik bir anlaşma ama NPT’den
çıkmak çok kolay bir şey değil. NPT üyesi olmanız için çok baskı yapılır
bir kere üye olduktan sonra çıkmanız çok kolay değildir. Öyle olsaydı
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İran şu anda bu kadar baskıya göğüs gereceğine, 12 yıldır müzakereler
yapacağına NPT’den ayrılmış olurdu. Eğer uluslararası hukuk olsaydı
mesele sadece çok rahat bir şekilde NPT’den çıkar ve sorunu çözerdi.
Peki, NPT’den çıkması bir devlete nelere mal olur? Bir devlet NPT’den
nasıl çıkar ve çıkarsa nelerle karşılaşır? NPT’den çıkmanın en bariz en
basit anlamıyla maliyeti mahalle baskısı. Yani mahalle baskısı derken
de bir şekilde uluslararası toplumun o ülkeyi izole etmesi, uluslararası
toplumun o ülkeyi belki de bireysel olarak başlayarak sonraki aşamada
kolektif bir şekilde yaptırımlara maruz bırakması. Yani yineliyorum,
NPT’den çıkmak kolay bir şey değil.
Başlarda da ifade ettiğim gibi, kitle imha silahları üç tanedir normalde
bunlar kimyasal silahlar, biyolojik silahlar ve nükleer silahlardır fakat artı
bir de balistik füzeler olduğunu belirtmiştim. Balistik füzeler silah teknolojisinin uç noktalarından bir tanesidir. Bir kere şunun farkında varalım,
füze dediğimiz şey sadece bir gönderme aracıdır yani içerik itibariyle
başlı başına bir silah değildir. Füzenin ucuna takacağınız savaş başlığı
denilen şey önemlidir. Konvansiyonel başlık takarsanız, konvansiyonel
füze olur veya patlayıcıya sahip bir füze olur. Kimyasal başlık takarsanız,
kimyasal füze olur, nükleer başlık takarsanız nükleer füze olur. Sonuçta
tekrar söylüyorum füze sadece bir gönderme aracıdır ve o araçlar içerisinde en etkili yöntemdir. Dünya’nın ilk balistik füzesi B-2’ler Almanya
tarafından yapılmış ve kullanılmıştır. Hızı saatte 5.700 km yani bir yere
saldırı yaptığınızda menzili de 320 km üç beş dakika içinde hedefinizi
vuruyorsunuz. Almanların ilk olarak yapmış olduğu bu füze ve bunu 2.
Dünya Savaşı’nda Almanya İngiltere ve Fransa’ya karşı kullandı. Güncel
bir füze yani 1970’lerde geliştirilen hızı saatte 24bin km, menzil 13bin
km. Bizim kıtalararası balistik füze dediğimiz füze tipi ve işin ilginci birden fazla savaş başlığı taşıyabiliyor. Yani B-2’ye tek bir başlık takarsınız
tek bir hedefe gider. Bunda üç tane başlık takıyorsunuz aynı anda havada
üç farklı hedefi vurma özelliğine sahipsiniz. Dolayısıyla ciddi anlamda
savaş teknolojisinde gelinen bir nokta. Gönderme araçları açısından
baktığımızda bugün bir anlamda ticari uçak olan Boeing 737-800’yi ele
alalım. Büyük ölçüde bir fiyat vermeye çalışalım. Boeing’in sayfasına
girerseniz ortalama fiyatlara ulaşabilirsiniz, Tabii uçağın içerisini daha
sonra modifiye ederseniz onun için de ayrıca maliyete sebep olacaktır.
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Ama en nihayetinde ticari bir yolcu uçağının kilometresi saatte 800 ile
900 km hız ile gider. Yani şimdi İstanbul – Trabzon arası 1 saat 20 dakika. Tabii bunun iniş ve kalkış hızlarını da hesaba kattığınız zaman biraz
farklar olur. Ama ortalama hızı 800km’dir. Fiyatı 90 milyon dolar. F-16
savaş uçağı saatte sivil uçakların tersine 2.500 km hızla gider. Bunun da
maliyeti yaklaşık olarak 55 milyon dolar. Diğer taraftan Bumerang-3 tipi
füzeler ise saatteki hızı 24.000km ve bakıldığında maliyeti diğerlerine
kıyasla çok daha azdır, 7 milyon dolar. Maliyet açısından hangisi uygun?
Doğal olarak balistik füze gibi geliyor. Ama siz bir ticari uçağı hadi geçelim ticari uçağı savaş uçağını tek bir sefere kullanmıyorsunuz sürekli
olarak kullanıyorsunuz. En nihayetinde en az 10 yıl 15 yıl kullanıyorsunuz sonra modifikasyon zamanı geliyor modifiye ediyorsunuz, 5 – 6
sene daha kullanıyorsunuz. Bizim şu an da envanterimizde olan uçaklar
(F 4’ler), bunlar TSK’nın, THK’nın envanterinde olan uçaklar ve 1974
diyelim sene 2014 kırk sene geçmiş aradan ve hala daha envanterde.
Aslında bir an önce çıkması lazım ama yeni savaş uçakları gelmeden
tam olarak envanter dışı bırakılmak istenmiyor. Buradan hareketle savaş
uçaklarına göre defalarca kullanılması düşünüldüğünde, balistik füze
çok daha maliyetli hale geliyor. Silahlar devletler açısından gerekli olan
bir şeydir ama hiçbir devlet sürekli savaş halinde değildir. Hatta dünya
tarihine baktığınız zaman devletlerin istisnai durumlarda savaş halinde
olduklarını görürsünüz. Yani eğer bir devletin yaşam süresinin 200-300
yılını dikkate alacak olursanız bunun en fazla 10 yılı savaş yapmakla
geçer geri kalanında savaş olmaz. Ama devletler her halükarda silahlara
ihtiyaç duyarlar. Peki, devletler balistik füzeye ihtiyaç duyar mı? Normal
şartlar altında balistik füzenin başına konvansiyonel patlayıcı koyup
kullanmanız halk Tabiiriyle maliyeti kurtarmaz. Karşı tarafa çok büyük
tahribat verecek olsanız dahi, balistik füzenin ucuna konvansiyonel başlık
koyup kullandığınız zaman maliyeti kurtarmaz. O zaman şu soru çıkıyor
ortaya balistik füzeler kitle imha silahlarıyla birlikte anılır hale geliyor.
Hatta nükleer silahınız varsa veya kimyasal silahınız varsa balistik füzeler anlamlı. Bugün dünya üzerinde 30’dan fazla ülkenin balistik füzesi
var. Balistik füzeler dünya üzerinde beş kere kullanıldı. Bir tanesi İkinci
Dünya Savaşı sırasında ilkel anlamda Almanya tarafından, ikincisi Irak
– İran Savaşı’nda hem İran hem Irak tarafından, üçüncüsü Sovyetler Bir173
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liği tarafından Afganistan’da, dördüncüsü yine Irak tarafından Kuveyt’i
işgali sırasında Suudi Arabistan’a ve İsrail’e karşı ve en nihayetinde
beşincisi Suriye tarafından kendi halkına karşı. Dünya tarihinde balistik
füzeler beş kere kullanıldı ve bu beş kullanımın hepsi konvansiyonel
başlıklarla yapıldı. Şu soru tekrar akla geliyor devletler neden balistik
füzeye sahip oluyor? Eğer devletler maliyetin altında kullanacaksa neden
balistik füze sahibi oluyor? Caydırıcılık diyebilirsiniz bakın saatte 21 bin
km. Ne anlama geliyor? Dakikada 400 km. Dolayısıyla devletler bunu
daha çok prestij için elde ediyorlar ve çok sık kullanmıyorlar. Dünya
tarihinde beş kez kullanılmış, bu beş kullanımın üçü de Orta Doğu’da
Irak, İran ve Suriye tarafından ve bunlardan iki tanesi kendi halklarına,
sivil yerleşim yerlerine karşı kullanmışlardır. Yani Irak’ta, İran’da askeri
birliklere karşı değil bütün sivil yerleşim yerlerine karşı kullanılmıştır.
Dolayısıyla böylesine bir olguyla karşı karşıyayız. Yani ülkeler rant
açısından kitle imha silahı koymadığınız sürece sorun değildir, manası
yoktur ama devletler buna rağmen halen kullanmaktadırlar ve hala sahip
olmak istemektedirler.
En başta da ifade etmiştim, biyolojik ve kimyasal silahlar daha ilkel, ilkel
derken eski silahlardır ve bunlara yönelik ilk uygulama 1925 Cenevre
Protokolü’dür. Biyolojik silahlar noktasında 1975’te daha kapsamlısı,
Biyolojik Silah Sözleşmesi yapılıyor ve hala geçerliliği olan bir anlaşma. Devletlerin biyolojik silahları kullanmasını bırakın sahip olmasını
yasaklıyor ve varsa envanterini imha etmesini istiyor. Bugün Orta Doğu
açısından baktığımızda Mısır ve Suriye imzalamışlardır fakat onaylamamışlar tam bir resmiyet kazandırmamışlardır. İsrail ise imzalamamıştır,
dolayısıyla anlaşmaya taraf değildir. Kimyasal silahlar biraz daha farklıdır. Yine aynı şekilde 1925 Protokolü kimyasal silahlarla ilgili olarak bu
silahın kullanımının yasaklanmasıyla ilgilenmiştir. Sonrasında 1993’te
en kapsamlı anlaşma yapılmıştır. Anlaşma bu silahların kullanılmasını
ve envanterin imhasını istiyor ve sahip olunmasını yasaklıyor. Yine aynı
şekilde Mısır taraf değildir, İsrail imzalamıştır fakat onaylamamıştır,
1997’de taraf olmuştur. Saddam Hüseyin Irak’ı önce taraf olmamıştır
2009’da Yeni Irak Hükümeti taraf olmuştur. Orta Doğu ülkelerinden
Suriye buna taraf değildi ta ki 21 Ağustos Guta saldırısı ile (Ki ondan
önce de yapmış olduğu saldırılar bilinmekte sonrasında uluslararası top174
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lumun baskılarının artması sonucu mecburen üye olmak zorunda kalmıştır.) bugün Suriye’nin de taraf olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Kimyasal
Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (Genel Müdürü veya Başkanı da
Türk Diplomat Ahmet Üzümcü) temel amaçları, şu günlerde Suriye’nin
kimyasal silah envanterini ortadan kaldırmak.
Ortadoğu’da kitle imha silahları temelde üç alanda bir tehdit algısı veya
tehlike barındırmaktadır. Bunlardan nükleer silahlar devletler arasında,
kimyasal silahlar özellikle halklar arasında, balistik füzeler hem devletler
hem de toplumlar açısından tehdit oluşturmaktadır. Yani nükleer silahlara
baktığımız zaman Orta Doğu çerçevesinde düşündüğümüzde İsrail’in
nükleer kapasitesi, İran’ın nükleer faaliyetleri ciddi bir sorun ya da tehdit
algısı oluşturmaktadır. Devletlerin silahlanma seviyelerine bakıldığında
veya devletlerin ikinci bir opsiyon olarak silahlanmayı ciddi bir şekilde
düşünmesi açısından bakıldığında İsrail’in nükleer kapasitesi ve İran’ın
nükleer faaliyetleri ciddi bir sorundur. İran’ın nükleer faaliyetleri bölge
ülkelerin tamamı üzerinde ciddi bir tehdit algısı oluşturmaktadır karar verici analizinde. Bugün bir kamuoyu anketi yapılsa İran’ın hiçbir
komşusu İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemez. Zaten rasyonel
olan nükleer silah sahibi olmayan komşudur. Sizde nükleer silah olsa
bile isteyeceğiniz şey komşunuzun nükleer silah sahibi olmamasıdır.
Hiçbir devlet nükleer silah sahibi komşuyla yaşamak istemez. Çünkü
o komşuyla yaşayacağı en ufak bir problemde bunu üzerinde bir baskı
unsuru olarak hissedecektir. İsrail’in de nükleer silahları ciddi bir tartışma konusudur. Nükleer silahlardan arındırılmış bölge, eğer öyle bir şey
Orta Doğu’da uygulanırsa bu hem İran’ın nükleer faaliyetlerini azaltır
hem de İsrail nükleer silahlarını ortadan kaldıracağı için ülkelerin bölgede nükleer silah kullanmasını aklından geçirmesini bile engelleyici
bir faktör olur. Yani Orta Doğu’da nükleer silahlardan arındırılmış bir
bölge oluşturulması çok idealistik bir şeydir. Çünkü bir devlet nükleer
silaha bir kez sahip oldu mu ondan bir daha vazgeçmek istemez. Şu ana
kadar gelinen tarihte bunun örneği yok. Hiçbir nükleer silah sahibi ülke
ABD de dahil olmak üzere kendi nükleer silahlarını koşulsuz bir biçimde
teslim etmeyi hiçbir zaman istemez. Hatta tamamen ortadan kaldırmak
bile istemez bir şekilde o altyapıyı elinde tutmaya çalışır. Kimyasal silahlar açısından risk unsuru, devlet dışı aktörler. Ortadoğu’da devlet dışı
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aktörlerin bu tarz silahları elde etmesi, elde etmesini geçin geliştirmesi
de söz konusu olabilir. Balistik füzeler açısından da bakıldığında bugün
Ortadoğu’da Yemen, İran, Suudi Arabistan’ın var. Bunlardan ilk üçünün
daha çok Sovyetler Birliği’nden alınan Scud’ların geliştirilmesi modifiye
edilmesi, kaldı ki kamuoyunda bazen algı kirliliği oluşturuyor veya propaganda diyelim. Şahap-1 Şahap-2 Şahap-3, Kahar füzesi İran şu tarz bir
füze geliştirdi diye duymuşsunuzdur. İran’ın füze altyapısının çok güçlü
olduğu bizde bir Tabiir vardır doğan görünümlü şahin modifiye edilmiş.
Aslında bu füzelerin tamamı Sovyetler Birliği’nden alınan Scud’ların
çeşitli versiyonlarıdır a b c versiyonudur. Bunların üzerindeki başlığın
ağırlığı azaltılır menzili uzar. Önceden 1000 km ise 1200 km’ye çıkar.
Sonra yakıt deposu biraz değiştirilir 1000km iken 1600 km’ye çıkar bir
de isim koydunuz zaman X balistik füzesi sanki yerli üretim gibi görünür. Orta Doğu’nun şu an kendi içinde silah üretebilen istisnai bir ülkesi
İsrail’dir. Balistik füze üretimi açısından diğer ülkelerin hepsi dışarıdan
füze almak durumundadır. Alan ülkeler de çeşitli modifikasyonlar yaparak geliştirirler. Ama sonuç olarak durum şu Irak’ın 1991’deki İsrail ve
Suudi Arabistan’a olan müdahalelerini saymazsak eğer balistik füzelerin
hepsi sivillere karşı bir tehdit oluşturmaktadır. Yani yalnızca devletlere
yönelik bir tehdit algısı söz konusu değil.
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Ortadoğu’da Neo-kolonyalizm: Güç
İlişkilerinin Bir Eleştirisi
Doç. Dr. Ali Balcı

B

elki neo-kolonyalizmin ne olduğunu aramızda bilmeyen olmayabilir.
Çok basit bir tanımını yapacağım. Neo-kolonyalizm dediğimiz şey,
vakti zamanında Avrupa’nın Ortadoğu, Asya, Afrika, Güney Amerika
gibi ülkeleri sömürüp, sömürdüğü döneme kolonyalizm deniliyor. Bu
ülkelerin, bağımsızlıklarından sonra, yani, 1950’lerden sonra bağımsız
ülke olup tekrar sömürülmesi haline de neo-kolonyalizm denmektedir,
kavramı bu şekilde basitçe tanımlayabiliriz.
Bugün üç aşamalı konuşma yapacağım. Birinci aşamada arkeoloji konusundan bahsedeceğim size. Ne alakası var diyebilirsiniz şimdiden.
Arkeoloji - biliyorsunuz onu tanımlamaya gerek yok- tarihi kalıntıları
bulup gün yüzüne çıkarma ve onları sergileyerek insanlara sunmak.
Daha sonra Irak üzerine odaklanacağım, yani “kolonyalizm nasıl gelişmiş, nasıl evirilmiş ve bugünkü kolonyal hale nasıl varmış” sorularını
cevaplandırmaya çalışacağım.
Son kısımda ise, bugün Ortadoğu ya da Türkiye dediğimizde “Neo-kolonyalizmin neresindeyiz” sorusunu cevaplandırmaya çalışacağım.

Simdi, hepiniz biliyorsunuz Arap baharından sonra ya da Arap baharının olduğu yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), hatta NATO
Libya’ya bir müdahale gerçekleştirdi. Bu hikaye, bildiğimiz ve bize
kamuoyunda çokça gösterilen ve çok konuşulan bir konudur. NATO’nun
Libya’ya müdahalesi, Arap baharı sırasındadır. Fakat burada çok detayda
kalmış başka hikayelerde var. Mesela, 29 Kasım 2011 de NATO’nun bir
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Facebook fan sayfası var, yani NATO’nun fan sayfası oluyor mu demeyin
orada beğeniyorsunuz, NATO’nun hayran veya fanı olabiliyorsunuz,
NATO’nun sayfasına giriyorsunuz ve çok sayıda da takipçisi var. Burada 29 Kasım 2011’de bir tane video paylaşıyor NATO, fan sayfasında.
“NATO ve Libya: kargaşa zamanlarında kültürel miras” başlığında bir
video paylaşıyor. Videonun sloganı ise yani neden bu videoyu izleyeceksiniz kısmındaki açıklama ise şöyle.:“Libya’nın kültürel mirasının son
çatışmada, -yani o Kaddafi’nin öldürüldüğü, kaosun başladığı dönemi
kast ediyor- nasıl etkilendiğine, Libyalıların bu kültürel mirası nasıl yıkıp döktüğüne ve onu korumaya çalışma noktasında atılan adımlara bir
bakış” diye size video sunuyoruz diyor. Videonun içeriğine baktığınızda,
video 5 dakikalık bir video, içeriğine baktığınızda, Kaddafi döneminde,
Libya’nın tarihsel mirasını yani arkeolojik kalıntılarının ve güzelliklerin, nasıl yıkıma uğradığını, NATO operasyonu ile birlikte bu kültürel
mirasın nasıl koruma altına alındığını anlatıyor. Şimdi, çok kısa bir süre
sonra 4 Ocak 2012’de yani NATO operasyonu bitirmiş, ortalık “güllük
gülistanlık” bir tane haber yayınlıyor NATO, web sayfasında (NATO.
com diye resmi bir web sayfası var). Haberin baslığı şu “Libya’nın mirasını korumak” diye başlıklı bir haber giriyor, haberde şöyle bir yorum
yapıyor. Diyor ki “ NATO, Libya’daki misyonunun tarihinin en başarılı, hava operasyonlarında birini yaparak 31 Ekim 2011 de tamamladı.
Ayrıca bu operasyonun Libya’nın eski tarihsel miras alanlarına hiç bir
zarar vermeksizin tamamlanmasında büyük bir başarıdır” diyor bize.
Şimdi videonun içinde gecen konuşmalar ile bu haberde gecen ifadeleri
birleştirdiğimizde bir cümle ortaya çıkıyor, o cümleyi size aynen okuyorum. “Libya’daki çatışmalar sırasında füzelerin ve Kaddafi yanlısı
askerlerin Leptis Magna, (yani oranın bildiğiniz Bodrum gibi böyle
çok tarihsel kalıntıları olan bir kenttir) Antik kentinde saklandıkları ve
Kaddafi’nin burayı arkeolojik kalkan olarak kullandığını görünüyor.”
Yani oradaki, Libya’daki Araplar ve bunların liderleri Kaddafi, tarihsel
mirası o kadar önemsemiyorlar ki burayı askeri çatışmalar için bir kalkan
olarak kullanıyorlar. Yani bunların harap olması bunların hiç umurunda
değil. Libya Irak savaşın ardından kültürel bir yağmalama, Vandalizm’in
ucundan donmuş gözüküyor. Nasıl gözüküyor ? NATO müdahale ediyor dolayısıyla bu kültürel miras tarihsel kalıntılar yağmalanmadan ve
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bir Vandalizm’e uğramadan, kim yapacak bunları? Orada tek yabancı
NATO olduğuna göre, NATO bunları yapmadığına göre bunları elbette
Libyalı halkı veya Kaddafi yanlısı askerler yapacaktır ve bu engellenmiş
bulunmaktadırlar”.
Şimdi, spiker bize bir örnek veriyor, oda Irak savaşı, yani 2003 de hatırlarsanız ABD’nin Irak’a müdahalesi veya o savaş sırasında Iraklıların
yağmalar yaptığına, bir Vandalizm yaptığına, Iraktaki bütün tarihsel
müzelerini harap ettiklerini vs. Referans ile böyle bir yıkımı biz engelledik NATO olarak, diyor bize. Şimdi bu görme bicimi, yani batılı bir
medyanın, ya da batılı bir kurumun, ya da batılı dünyanın, doğudaki
arkeolojik hikayeleri görme bicimi öyle sadece Libya’ya özgü bir şey
değil, size verdiğim o video haber örneğine özgü bir şeyde değil. Bu çok
uzun yüzyıla yayılmış yani, modern dönem ile birlikte 17. 18. yüzyıl ile,
batının geri kalan dünyaya bakma biçiminin aslında bir devamı. Yani
yeniden keşfedilmiş, yeni bir görme bicimi değildir. Bize şu mesajı veriyor, bu anlatılar bu söylemler. Diyorlar ki “doğu kendi tarihsel mirasını
koruyamaz, bu miras doğu için ya da onun iyiliği için bati tarafından
korunmalı ve insanlığın hizmetine sunulmasıdır” mesajını veriyor bizlere.
Simdi ayni hikayeyi biz 2003 Irak savaşında da gördük. Mesela, Amerika
hatırlarsanız o görüntüleri büyük ölçüde, ABD Irak’ı işgal etmiş, ortalık
savaş alanı ve o dönem Amerikan arkeoloji topluluğu, binlerce arkeoloğun üye olduğu böyle bir çatı kuruluş, Bush’a bir mektup gönderiyor. O
dönem ABD’nin başkanı, Irak’a müdahaleyi onaylayan ve onu yöneten
isimdir. O mektupta aynen, alıntı biraz uzun ama okuyacağım, değerli
olduğu için şöyle söyluyor Bush’a arkeologlar: “yıkılan zalim Irak rejiminin aksine (yani Irak’ın ve o rejimin tasviri inhuman, yani insan olmayan, insani olmayan, zalim anlamında), Birleşik Devletler, yani ABD
özgürlük, demokrasi, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü sayesinde, insan
potansiyelin tam olarak gerçekleştirmesine tam olarak kendisine adamış,
iyiliksever bir ulustur (yani size hemen ikiliği kuruyor; yani zalim Irak
ve özgürlük, demokrasi, insan haklarını kendine adamış, iyiliksever batı
yani Amerika). Bizim ülkemizde bir zamanlar zengin tarihsel mirasımızın doğup büyüdüğü binlerce mekana saygı duyulur (yani biz batılılar,
böyle tarihsel miraslara saygı duyarız ve onları koruruz. Umuyoruz ki,
ayni hak (yani ayni tarihsel miras faydaları) Irak halkına da sağlanacak
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ve dolaylı olarak da Irak’ın eski hazinelerinin kendinin gören bizim
ülkemizde sağlanacak.” Yani diyor ki biz, bu savaşı, vs. yaptıktan sonra
Iraklılarda bizim gibi tarihsel miraslarını korunmuş olarak bir kenarda
bulacak, onları gidip görecekler. Bunu Saddam ve eski rejim yapmadı,
çünkü onlar demokrasi, özgürlük, tarihsel mirasa saygıdan bihaberdir,
biz oraya müdahale ettiğimizde, oraya geldiğimizde, onların hizmetine
koşacağız. Mektubun son cümlesi ilginç, diyor ki “eğer bu süreç (yani
oradaki iç savaş Saddam rejimi falan) kontrol altına alınmaksızın devam
ederse, felaket getiren yıkım diğer bölgelere ve diğer eserlere, arkeolojik
kalıntılara da zarar gelecektir. Size( yani Amerikan başkanına mektup
yazdığına göre, Bush’a) talanı durdurmak ve kültürel alanları korumak
için tüm araçları kullanmak çağrısında bulunuyoruz”. Şimdi, orada bir
tuhaflık var, yani arkeoloji gibi böyle çok siyasetle, politika ile ya da bir
işgal ile, savaş ile çok alakalı olmayan bir bilim, ya da arkeologlar dediğimiz bilim insanları tam da siyasetin en merkezi noktasında olduğunu
görüyoruz. Şimdi, şöyle bir şeyi bize göstermiyor bu arkeolojik yorumlar.
Bizden sakladıkları çok önemli bir bilgi var, oda şu: Irak ulusal müzesi,
yani Irak in en büyük arkeolojik müzesi, 12 Nisan 2003’de, yani Amerikan işgal güçlerinin Bağdat’a girdikten iki gün sonra, yağmalandığını
ve oradaki bütün tarih eserlerinin kaçırılıp ya da çoğunun tahrip edildiği bilgisini bizden saklıyorlar. Dolayısıyla bize görmezden gelmemizi
istediği şey su: o arkeolojik kalıntılar ya da o tarihsel miras işgalden
önce orada zaten duruyordu. Bütün bunların yıkılması yağmalanması
Vandalizm’e uğraması, aslında işgalden sonra olan şeydir. Dolayısıyla
bunu bizden bir güzel şekilde saklıyor arkeolojik anlatı, ya da sunumlar.
Dolayısıyla bu görmezden gelme, ya da bunu saklamama hali bizi bir şey
ile baş başa bırakıyor, yani bir şeyi sormak zorunda kalıyoruz artık, oda
şu: Amerika bu arkeoloji müzesini yeniden inşa ediyor, 2011 de bunun
açılışını yapıyor, buradan kaçırılan birçok eseri oraya geri getirip onları
tekrar restore ediyor, tabii kaybolanlar “ona yapacak bir şey yok “ diyor
ve bize kalan o müzenin yitildiği bilgisinin aslında Amerika’ya ait olduğu
değil, Amerika’nın bize iyilik sever bir ulusun hediyesi olarak getirtip
mükemmel bir dizayn ile Bağdat in merkezine diktiği ve onunla birlikte
yaşayacağımız bir müze var artık elimizde.
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Bu müze sürekli bir şekilde şunu hatırlatacaktır. O yeniden inşa edilmiş
arkeolojik müzenin orada olması bize hep şunu tekrar-tekrar söyleyecektir, o da batının yıkımındaki rolünün üstünü örtecektir ve bunun yerine
iyilikseverliğini ve doğu için cömertliğini sürekli bize hatırlatacaktır.
Şimdi bu iki örneği yani NATO’nun Libya’daki müdahalesindeki arkeolojinin rolünü ve 2003’de Amerika’nın Irak’taki müdahalesindeki
arkeolojinin rolünü niye anlattım? Bunu başka şeyden de anlatabilirdim, yani New York Time gazetesinin bu iki savaşı görme biçiminden
de bu hikayeyi size sunabilirdim, ya da Amerika’daki bir kamyoncular
derneğinin bu savaşa bakışını da ben size burada bu örnekler ile sunabilirim. Bu ikisini size vermemin sebebi, sizi bir noktaya getirmektir. O
noktada şu, batının doğuyu görme biçimi ve onu bilme biçiminin aslında
batının doğu üzerindeki iktidarına, gücüne bağımsız değildir. O iktidarın gücünü mümkün kılan ve onun devamını sağlayan işte o görme ve
bilme biçimleridir. Yani batinin doğuya dair yazma ayrıcalığıdır, özetle.
Şimdi, bu konuyu bize, bunun önemini bize gösteren bir tane kitap var,
Edward Said diye birisi var ki ismini duymuşsunuzdur, Şarkiyatçılık
diye bir kitabi vardır, rahatlıkla bulacağınız bir eserdir, biraz okuması
zor, ama okunduğunda keyif alabileceğiniz bir kitap. O bize üç tane şey
söylüyor, kitabın tamamında, yani batının doğuyu görme biçiminin, üç
önemli noktasını bize söylüyor, bu üç önemli noktayı aslında bizde az
evvel anlattığım bu arkeolojik örneklerle de görüyoruz.
“Bir” diyor Edward Said, arkeologların, yani arkeolog demiyor kendisi, yani batının doğu üzerindeki iktidarı ile doğrudan bir bağ yokmuş
gibi gözüken bilim insanlarının, yani baktığınızda çok alakalı değilmiş
gibi gelip, orada savaşmıyorlar, Amerika’nın karar verecek konumunda
değiller vs. ve sanki bir bağ yokmuş gibi, bir yerde duran o uzman ve
bilim adamlarının aslında son tarihte nasıl bu yıkımın imkânını kurduklarını onu mümkün haline getirdiklerini ve onu normalleştirdiklerini
bize söylüyor Edward Said. Birçok yazarda böyle yapmıştır, mesela
Flaubert’i duymuşsunuzdur, romancı, onun nasıl İngiliz ve Avrupa’nın
doğudaki sömürgelerini meşrulaştıran romanlar yazdığının detayları ve
örneklerini bize aslında anlatıyor ya da başka örnekler. Yine Dante’nin
İlahi Komedisinin, onun nasıl batıyı iyiliksever, demokratik, özgürlükçü
bir şey olduğunu sunarken, İslami gerici, kinci, barbarlık dünyası olarak
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sunduğunu bize güzel örnekler ile anlatıyor Edward Said. Hatta bize şunu
söylüyor, Napolyon Mısır’ı sömürgeleştirmeye gittiğinde, yanında binlerce tarihçiyi de beraberinde götürmüştür, niye götürmüştür sorusunun
cevabi işte bu, yani Mısır’ın nasıl daha iyi yönetilebileceğini, nasıl daha
iyi kontrol altına alınabileceği, nasıl mısırlıların Fransa’ya itaat etme
haline dönüştürülebileceği yapacak kişiler elbette ki askerler olmuyor
yani bu bilim adamları uzmanlar vs. oluyor. Şimdi bu iktidar tamimini
belki siyaset bilimi dersi alanlar olur, hani Gramsci meşhur tanımı vardır ya “zor artı rıza” ; zor nedir: polis, asker, hapishaneler, mahkemeler,
bilmem ne filan, bunlar devletin zor yüzüdür; birde rıza yüzü vardır:
eğitim kurumları, güzel dernekler filan, gidersiniz orada, aslında eğitim
alıyorsunuz zannedersiniz ama aslında bir ideoloji alırsınız. Dolayısıyla
bu ikisinin bir arada olması, vatandaşları, sıradan bireylere dönüştürerek
hakim ideolojiye eklemler ya da bağlar, “biz ona inanıyoruz” dedirtecek hale gelir. İşte Mısır’ın Napolyon tarafından işgali sırasında oraya
giden askerler zor kısmını oluşturuyor, yada elindeki silahlılar. Edward
Said’e göre bu bilim adamları dediklerimizde bu rıza kısmını yönetecek
aktörler oluyor. Mesela bu videoda bu iki isime baktığınızda onlar iki
arkeolog, birisi Blue Shield Comittee adlı arkeoloji konseyinin başkanı
Karl von Habsburg denilen bir adam, diğeri ise, “The International Military Cultural Resources Work Group”diye bir başka arkeoloji derneğinin
başkanı, dolayısıyla bunlar mikrofona konuşuyorlar ve konuştuklarında
hep şunlar söylüyorlar: NATO’nun Libya’daki tarihsel mirasa hiç zarar
vermediğini soyluyorlar, bunu onaylıyorlar bize uzman olarak ve bize
uzmanlar soyluyorlarsa tabii zarar vermedi diyor. Hatta bunlar bir şey
daha soyluyorlar, Kaddafi güçlerinin bu tarihsel mirasa zarar vermekten de engellendiğini soyluyorlar. Dolayısıyla, bize NATO’nun aslında
ne iyi yapmış da müdahale etmiş sonucunu uzmanların dilinden bizde
öğreniyoruz ve bunlar uzmansa, arkeoloji uzmanıysa, en doğru bilgiyi
de büyük ölçüde onlar bilecektir, varsayımımız var zaten bunların hiç
dinlemeden önce.
İkinci noktada şunu soyluyor, diyor ki bu uzmanlar ya da bu kitaplar bu
metinler doğuya dair yazılmış her ne varsa, bunların sürekli tekrarladığı
bir şey vardır, doğu ve bati birbirinden iki farklı şeydir, ve bunların arasında keskin bir ayrım vardır, yani zalim doğulu hükümdarlar ve iyilik
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sever batılı uluslar. Şimdi bu ayrımı herkes her kitapta her metinde ifade
ediyorlar, ya da her analizde biz görürüz. Dolayısıyla bunu gördüğümüz
için bu bizi üçüncü sonuca götürür o da şu: batinin doğuyu içine battığı
zulümden kurtaran, tarihsel iyiliksever misyonudur. Eğer böyle bir ikilik
varsa, ve bu ikilik doğunun her zaman aleyhine ise, yani zalim hükümdar
ile yasamak zorundaysa, onu bu zalim hükümdardan kurtaracak ve onu
özgürlüğe demokrasiye kavuşturacak aktör kim oluyor bu durumda,
elbette batılı, aktör haline geliyor.
Şimdi bu NATO’nun Libya’ya müdahalesi sonrasında, iki tane çök önemli dergi var dünyada, biri Science, duymuşsunuzdur, diğeri Nature diye.
İkisi de aslında tip, sayısal bilimler, bu tur şeyleri genelde yayınlar,
makaleleri yayınlar, şimdi Nature dergisinde kasım 2012 de bir yazı
çıkıyor, bu yazının içinde şöyle bir cümle var, elbette Libya’nın arkeolojisiyle ilgili, diyor ki:” Libya’daki arkeoloji nihayet (yani NATO iyi
ki müdahale etti) nihayet yeşerme seviyesine erişti, bilim adamlarına
göre Kaddafi rejimine karşı on yıllarca suren ihmalinden sonra, niye
ihmal ediyor, çünkü zaten zalim bu tur şeylerin değerini bilmeyen bir
hükümdar, ve halk. Ülkenin zengin tarihsel miraslar hakkında tarihsel
araştırma ve yenilikler bütün bu olayların sonunda artık filiz verecektir
diyor”. Science dergisi de 18 Kasım 2011 de gene bir yazı yayımlıyor, bu
çok ilginç ama, bu bize daha fazla şey soyluyor, o yazının son bitiş cümlesi şöyle, Libyalı bir arkeoloğu konuşturuyor bu yazıda, ona mikrofonu
veriliyor, evet diyor simdi konuşabilirsin diyorlar; oda şunları soyluyor
bize, “Kaddafi güvenlik meseleleri ile ilgilendi, ülkenin güvenliği ile
ilgilendi, kendi güvenliğine önem verdi, askere yatırım yaptı ama bilim
ve eğitimi ihmal etti, çünkü bunlar iyi şeyler. Ama Libya sonunda doğru
yolda ilerlemeye başladı, fakat yârdim a ihtiyacı olmaya devam edecek,
umarım sizler bizi yalnız bırakmayacaksınız”. Şimdi buda bize şunu
soyluyor, tamam geldiniz guzel, bize tarihsel mirasımızı kurtarıp, bize
onları bir güzel sundunuz, peki siz gidince onu korumaya kim devam
edecek, dolayısıyla Libyalı arkeolog NATO’nun, Fransalı yada diğer
batılı ülkelerin güvenlik güçleri orada kalıp bu arkeolojik kalıntılarının
korumamasını devem etmesini istiyor. İşte dolayısıyla bütün bunlar bize
burada bu arkeoloji müzesinin konusunu kapatıyorum.
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Bütün bunların bize söylediği çok önemli bir şey var, oda şu: kolonyalizm
1950’lerde bitmiş diyoruz çünkü ülkeler bağımsızlıklarını kazanmış,
kendi devletlerini kurmuş, kendi başkanları var artık Britanya’dan atanan
valilerinin yönettiği bir Hindistan yok, Hindistan kendi başbakanını seçiyor bugün. Dolayısıyla bu kolonyalizmin aslında bitmediğini, yeni bir
formda yani neo-kolonyalizm olarak bugün devam ettiğini bu iki örnek
bize çok net bir şekilde bize gösteriyor, yani son 10 yılda yaşanan iki
hikaye. Şimdi buna burada bir nokta koyuyorum, sanırım kolonyalizm,
neo kolonyalizm bunu bilme ile vs. İlişki konusunda kafamızda net bir
şekilde oluştuğunu tahmin ediyorum.
Irak son, yani 1900’lerden bugüne kadar sanırım kolonyalizm ve neo-kolonyalizme den en çok yıkım a uğrayan Ortadoğu ülkesi diyebilirim.
Dolayısıyla Irak örneğini tarihsel bir kronoloji takip giderecek size aktarmaya çalışacağım. Tabii odak noktam, kolonyalizm ve neo-kolonyalizm. İlk kez 1912’de Turkish Petroleum diye bir şirket kuruluyor, Britanya, Almanya yani İngiltere ve Türkiye (tabii o zamanlar Osmanlı
vardı) ortaklığı, Türkiye’nin çok küçük bir payı var, o zaman Osmanlı
tabii, bu niye kuruluyor, sorunun cevabi çok basit, aslında çok önemli
bir devrim oluyor - kömürden petrole geçiş, bu öyle kuruluyor. Önceden
enerji kaynağı kömür falan idi ve petrole bir geçiş sağlanıyor. İngiliz
donanması 1900’lerin başında, 1907-1908’lerde kömür ile çalışan gemileri birikip, petrol ile çalışan gemilere odaklanıyor. Bu bir donum
noktası, ya da kırılma noktası. Şimdi böyle olduktan sonra, artık enerjinin temel ham maddesi petrole dönüşüyor. Petrole dönüştüğü zaman,
sömürgecilik artık Asya’dan, Afrika’dan, ve Latin Amerika’dan çıkıp
Ortadoğu’ya gelmek zorunda. Yani Hindistan’ı sömürerek artık bir şey
alamazsınız, yada Çin’in Güney’ini, Şangay’ı Hong Kong’unu o tarafları sömürerek bir şeyi getirmenize imkan yok yada Afrika’yı sömürerek
elmas halen alabilirsiniz, ama şimdi Elmas’tan daha önemli bir şeye
ihtiyacınız var, o da petrol. Dolayısıyla Ortadoğu’yu sömürge haline
getirmek, yada kolinize etmek gerekiyor. 1900’lerin başında bir Ortadoğu’nun koloni olması başlıyor, yani batılıların Ortadoğu’ya gelip burayı
sömürmeye gelmelerinin hikayesi başlamaktadır. Bu ilk kez 1912’de
oluyor. 1917 tatbikî bu 1. Dünya savaşı yılları, ve İngiltere Bağdat’ı
işgal ediyor, tam bu tarihte, işgal gücünün komutanı Sir Stanley Maude
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adli bir İngiliz şöyle bir cümle kuruyor, işgali tamamlıyor ve konuşma
yapıyor, hani yaparlar ya savaştan sonraki konuşma. Orada aynen şöyle
demekte, kısa ve öz “ Ordumuz şehrinize ve topraklarınıza fetih için ya
da düşman olarak gelmedi, özgürleştiriciler olarak geldi diyor” bu cümleyi ben bir kere daha söyleyeceğim ama başka birinin ağzından çıkan
ifadeler ile, bu Irak kısminin o zaman önemini anlarsınız. 1918’de Osmanlı yeniliyor tabii, gerçi hikayeyi biliyorsunuz, bu bölge yani Irak’ın
olduğu bölge tamamen İngilizlere kalıyor. Milletler Cemiyeti uluslararası ilişkiler öğrencileri varsa aranızda onlar ne olduğunu biliyordur.
Irak’ı Britanya’ya veriyor aslında burada görüyoruz ki bu tur kurumlar
özellikle o donemler için tamamen batinin işgalini normalleştirmek yada
ona işgal hakkini veren, onaylayıcı kurumlar aslında, yani milletler cemiyetinin ne hakki var Irak’ı alıp Britanya’ya vermesinde, yani ona bu
otoriteyi, bu hakki kim veriyor, dolayısıyla bu soruya doğal olarak cevap
veremediğimiz için, yorumumuz gayet basit. Yani tur kurumlar işgali
onaylayan, ve işgali halkalaştıran bir işlev yada bir misyon üstleniyor
bu donemde. Britanya’ya verilir verilmez, İngiltere’nin yaptığı ilk is şu
oluyor, Hindistan’daki koloni yöneticilerini, yani sömürge yöneticilerini, yani vali, Hindistan’i sömürgeleştiren yetkilileri alıp Irak’a monte
ediliyor. Buda bize artık buranın nasıl Hindistan için kolonileştirildiyse
burada da ayni şekilde kolonileştirmek istediğini çok net bir şekilde
gösteriyor ya da veriyor bize. Şimdi 1920’ye geldiğimizde, Irak’ta bir
isyan başlıyor, yani bir düşman ya da “kafir” gelmiş sizin ülkenizi kolonileştiriyor, doğal olarak bir isyan oluyor. Şii ve suniler ortak isyan
ediyor, yani suniler ya da Şiiler ayrı-ayrı isyan etmiyor, ve o donemde
suni nüfus çok az. Yani %10 falan çünkü Musul henüz Irak’a dahil değil,
o donemde, hatırlarsanız iste Misak-i Milli gibi bir mesele var ya biliyorsunuz. Ve bu isyanı Churchill çok ciddi bir şekilde bastırıyor, binlerce insanlar oluyor ve Churchill’in kendi ifadesi ile, o donemde İngilizlerin önemli bir ismi, şöyle diyor “barbar kabileler ile ifadeye dikkat
edin, yani medeni filan değil bunlar çünkü batinin doğuya karşı kullandığı kelimeler bunun etrafında donuyor, ani barbar medenileşmemiş iste
geri vs. “ barbar kabilelere karşı zehirli gaz kullanmak taraftarıyım diye
parlamentoda bir konuşma yapıyor ve ondan sonra bu sava patlak veriyor. 1921’de, şöyle bir fikir ortaya atılıyor, Irak daha iyi yönetilmesi için
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Musul’un buraya katılması gerek, bu aslında çok parlak bir fikir, çünkü
Musul’u Irak a dahil ettiğiniz zaman bir suni azınlık olarak oluşturacaksınız Irak’ta, yani %70i Şii, yüzde %30 suni, Kürtleri bir tarafta bırakıyorum. Dolayısıyla suni azizliğin üzerine yatırım yaptığınızda onlar
üzerinde Şii çoğunluğunu kolay sömürgeleştirme mantığıdır, işte bütün
Asya’da ya da Afrika’da batılı ülkeler oradaki koloni ülkelerini böyle
sömürgeleştir, azınlığa iktidarı vermişlerdir, azınlık iktidarda kalmasını
veren efendiler batılıya borçlu olduğu için, onun ona itaatkâr hareket
etmiştir, burada da aynisini görüyoruz. Dolayısıyla biz tarih kitaplarında
gördüğümüz gibi, İngiltere petrol için çok ısrar etti bizden aldı filan gibi
hikâyeden daha önemli boyut, Musul’daki suni nüfusun buradaki bir
dengeyi kuracak potansiyeli kuracak için İngiltere ısrarla Musul’u Irak’a
katmak istedi, doğal olarak da Milletler Cemiyeti, daha önce yaptığı gibi,
Musul’un Irak’ın bir parçası olduğunu ilan ediyor, neye göre hangi otoriteye göre bunu yapıyor, tabii bu gene tartışmalı bir konu, bu donem
İngiliz sömürge sekreteri, Gertrude Belle denilen bir isim, gene İngiliz
parlamentosunda bir konuşma yapıyor, diyor ki:” nihai otorite sömürgelerinin elinde kalmalı, sayıları azda olsa bu böyle olmalı, aksi takdirde
bu çok tehlikeli olan bir teokratik bir Şii devleti oluşur, ve bunu yönetemeyiz” yani az önce söylediğim mantığının İngiliz parlamentosunda
ifade edilmiş bir boyutu bu. 1928’de bu petrol artık çok yaygın kullanılmaya başlayınca diğer sömürgesi devletler, yani Almanya ve Fransa ve
Amerika, peki bu petrolden bizim payımız ne olacak sorusunu sormaya
başlayınca, Iraq Petroleum Company kuruluyor, ve ülkeler bunun ortağı
oluyorlar. 1937’de Kuveyt gibi bir bölge oluşturuluyor Irak’ın içinde
çünkü eğer Kuveyt, Irak’a dahil olursa petrolün büyük bir kısminin
Irak’ta bulunacak olması ve bunun da yönetilemeyecek bir şey değil.
Dolayısıyla ilk kez Kuveyt Irak’tan ayrılarak ayrı bir bölge haline dönüştürülüyor. O dönem İngilizlere göre orası çöl ve denizden başka bir
şey değil zaten. Zaten orayı ayırdık, insanlara zarar verdik söz konusu
değil. Araya 2. Dünya savaşı giriyor, ve ilk kez her şey güllük-gülistanlık giderken 1958’de Irak’ta bir askeri darbe oluyor, bu askeri darbede
Mısır’daki bu Abdülnasır’dan esinlenen yani Arap milliyetçiliği, sömürgeye direnme, ve kendi Ulus-devletlerini kurma fikri, sömürge dediğimde İngiliz sömürgesi, dolayısıyla bu iktidarı ele geçerince petrol şirket186
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lerini millîleştiriyor ve ülkelerinin kontrolünden alıyor. Dolayısıyla bu
çok kabul edinebilir bir şey değil sömürge yönetimleri için ve kabul
edilebilmediğini şöyle görüyoruz, aradan bir yıl sonra ABD, Lübnan ve
Ürdün’e askeri üst kuruyor ve buradan Irak’ı kontrol etmeye başlıyor,
Türkiye’de de buna bir güzel yardım ediyor. 1961’de bu yeni yönetim,
Irak’taki Kuveyt’i almaya çalışırken, İngilizlerde Kuveyt’te bağımsızlığını ilan edip, Kuveyt’te bağımsız bir devlet oluyor ve bağımsızlık ilanı
yetmemekle, Irak askerlerini buraya gönderiyor, işgal etmek için ya da
bağımsızlığı engellemek için, buna tepki olarak İngiltere’de bunu engellemek için Hong Kong ve Singapur’da olan bütün askeri güçlerini Basra körfezine getiriyor. Bütün bunlar engellenemeyince, Irak’taki rejimi
değiştiremeyince, 1962’de Amerika, İsrail ve İngiltere’nin desteği ile
içinde olduğu bir operasyon yapıyor, ve Irak’taki muhalifleri örgütleyerek 1960larda darbeyi yapıyor, ve bu darbe ile Saddam Hüseyin iktidara geliyor, iktidara geldikten sonra suni bir iktidar artık, dolayısıyla Şii
ve Kurt azınlıklarını çok ciddi bir şekilde bastırıyor, hatta bir donemde,
ki yazarların bir çoğu o kadar hedefli öldürmeler oluyor ki, bu listeyi
CIA’nin Saddam’a verildiği söyleniyor, çünkü bir önceki darbe hükümetinin bütün elemanları neredeyse Saddam döneminde öldürülüyor. Bu
tarihte önemli bir gelişme daha oluyor, oda İran’da, çünkü, Iran o donem
bati sömürge güçlerinin en önemli, müttefiki, yani Türkiye ile birlikte
Iran Amerika’nın bölgede iki ayağı, “ikiz sütun” diye bir kavram var,
uluslararası ilişkideki öğrenciler bilir, “Twin Pillow” diye geçiyor, Amerika’nın Ortadoğu’yu kontrol etmede iki ayağı, birisi Türkiye diğeri Iran
bu dönemlerde, henüz 1960’lardan bahsediyoruz. Önemli bir şey oluyor,
Amerika’ya bu kadar teşne bir ülke olmadan rahatsız olan din adamları sınıfı İran’da Ayetullah Humeyni önderliğinde, bir rahatsızlık başlatıyorlar, başlatılınca da Iran hükümeti Humeyni’yi sınırdişi ediyor, oda
geliyor Necef’e yerleşiyor, Necef Şiilerin önemli merkezlerinden bir
tanesidir. Burada bir sure yaşıyor, fakat İran’da muhalefeti örgütlediği
için, ciddi rahatsızlığa sebep oluyor, ve Saddam bunu Necef’ten sürüyor,
oradan Fransa’ya gitmek zorunda kalıyor. Fakat bir yıl sonra, 1979’da
Humeyni İran’da devrim gerçekleştiriyor, ve Amerika bir şekilde Ortadoğu’daki ayağının birini kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla bir tane Türkiye ile baş başa kalıyor, ve daha sonra bunun yerine Suudi Arabistan’ı
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monte ettiğini biliyoruz. Bu tarihte, Saddam çok önemli bir misyon
üstleniyor, hemen Humeyni’ye savaş ilan ediyor, ve sekiz yıl boyunca,
İran ile savaşıyor. Bu savaş sırasında, bir milyon kişi hayatını kaybediyor,
iki milyon kişi yaralanıyor, milyonlarca insan evsiz barksız kalıyor.
Bunların zaten çok fazla bir önemi yok çünkü bu dramın yaşandığı yer
bati değil.
1985de ABD İran’la savaşından dolayı Saddam’ın kimyasal projelerine
destek veriyor, Saddam’ın kimyasal silah, inşa etmesine imkan tanıyor,
teknik ve bilimsel destek veriyor. Ve bunları zaten Saddam 1980’li yılların sonunda Kürtlere karşı kullanıyor. Halepçe katliamında 5000 kişi
oldu, El-Enfal operasyonunu yapıyor Kürtlere karşı 1200 tane koyu
bombalayıp, imha ediyor, yani bir hayli bir dram yaşanıyor Irak’ta. Fakat 1990’a gelindiğinde, sekiz yıl suren Savaş’tan önemli ölçüde ekonomik kaypa uğrayan Saddam, ben zaten Amerika ve Arap ülkeleri için
savaştım, dolayısıyla bana bir şey demezler, ben bu maliyeti Kuveyt’i
işgal ederek kapatabilirim. Çünkü milyarlarca dolay maliyeti tutuyor, ve
Kuveyt bir hayli zengin bir yer, petrol vs. Sayesinde, dolayısıyla burayı
işgal ediyor. Beklemediği Saddam’ın buna Amerika’nın ve Arap ülkelerinin hiç bir şekilde kabul etmeyeceği, ki nitekim öyle oluyor, ve ağustos
1990’da ABD, Suudi Arabistan’a uç kişi gönderiyor, savunma bakanı,
dışişleri bakanı, ve genel kurmay başkanı. Bu ucu, Suudi Arabistan’ı bir
konuda ikna ediyorlar. Diyorlar ki “ bak Kuveyt’e gitti sırada sen varsın,
dolayısıyla Irak gelip seni işgal edecektir, bu yüzden bizden, yârdim
talep et. Çünkü birleşmiş milletlerde bu onaylanacak, savaş meşru hale
gelecek. Suudi Arabistan bir yârdim talebinde bulunuyor, ikna ediliyor,
ve bu yârdim talebi gerekçesiyle, birleşmiş milletlerden Irak’a müdahale
kararı çıkıyor. Irak’a müdahale edildikten sonra, 11 eylül 1990 tarihinde,
tesadüf, Bush bir konuşma yapıyor ve aynen şu cümleleri kullanıyor “ bu
sıkıntılı zamanlardan yeni bir dünya çıkabilir, hukukun üstünlüğü, vahşi
hayatinin geçerli olduğu coğrafyada galip gelebilir. Gördüğünüz gibi
gene o ikiliyi kuruyor, hukukun üstünlüğü baktık vahşi hayatin hukukun
geçerli olduğu, orman hukukunun geçerli olduğu yer Irak dolayısıyla,
bir müdahale yapıp buraya da bizim medeni hukukumuzu, yada hukukun
üstünlüğü dediğimiz şeyi getirebiliriz. 1991’de savaş yaygın bir şekilde
gerçekleşiyor, ve Colin Powel’e bir soru soruyorlar, o donem, savaşı
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organize eden general, daha sonra oğul Bush yönetiminde, bir misyon
üstleniyor. Soruyorlar ki, kaç kişi hayatını kaybetti bu savaşta, verdiği
cevap çok ilginç, “ hiç bilmiyorum, hesaplama konusunda da hiç bir
gelişimde de bulunmadım diyor. Gene daha sonra öğreniyoruz başka
kaynaklardan 110 bin asker ve 100 bin sivil Iraklı hayatını kaybediyor
bu müdahale sonrasında. 1991’de Irak üçe bölünüyor, kuzeyde Kürtlere
bir güvenli bölge oluşturuluyor, güneyde Şiilere, dolayısıyla artık uç Irak
var. 90lar boyunca sürekli Amerika buraya müdahale ediyor vs. Gelelim
asil bugünkü, 11 Eylül saldırıları. Bence bu saldırılar bir donum noktası
değildir, bence asil donum noktası 7 Ekim’de alınan bir karar, yani 11
Eylül’den kısa bir sure sonrasında, oda terör ile mücadele kararı, oda
“Warren terörü” diye bir doktrin ilan ediyor ABD. Ve diyor ki ben artık
dünyanın geri kalan bütün savaşlarda gerekçe olarak terörizmi kullanacağım diyor. 28 Ocak 2003’de, kısa bir sure sonra Bush bir konuşma
yapıyor ve diyor ki “ düşünün bir 19 kişilik intihar kişilik eylemcisi, 11
Eylül saldırısını yapanları kast ediyor, silahları ile yine saldırıyorlar. Bu
sefer Afganistan’da değil de arkasında Saddam var” diyor. Yani sunu
demek istiyor, Saddam’ın ayni terör eylemlerini yapmayacağını biz nereden bilelim diyor, o da sonuçta zalim bir hükümdar ise, Afganistan’daki
El-Kaide’nin yaptığını Saddam’ın desteklediklerinde yapabilir. Yani
onlarda Amerika’ya gelip bir kule indirebilirler, ya da bir binayı yok edebilirler. Dolayısıyla bizim Irak’a müdahalede bulunmamız gerekiyor. Ve
Mart 2003 de Irak müdahalesi geliyor, Mayıs 2003’de, Bush bir konuşma
yapıyor, orada aynen şunları soyluyor” Irak’ın özgürleştirilmesi, terör
ile mücadele savaşımızın en kritik noktasıdır”, bu cümle o olayın 1917
de Stanley Maude’un söylediğinden hiç bir farkı yok. Aradan bir yüzyıl
geçmiş, doğunun batıyı görme bicimi, doğunun batıya bakma bicimi,
cümle-cümle hiç bir şekilde değişmeden kalmış. Tam da bu yüzden kolonyalizm 1950’ler bu sona ermiş olmasına rağmen, neo - kolonyalizm
bugünde devam ediyor, diye biliyoruz.
Size bir resim gösterecektim, oda şu, resim Time dergisinden. Bu 2003’de
Bağdat işgalinden sonra, bir tane böyle ikonografi yayımlıyor, yani temsili bir şeyi resimler ile gösterme. “Kent savaşı nasıl yapılır” diye bir
fotoğraf, yani Irak’a gelecek Amerikan askerleri oraya girecek, iste orada nasıl kent savaşı yapacaklarını, terörist avlayacaklar filan. Bu nasıl
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yapılan bir görüntüsü. Şimdi bu görüntüde söyle bir şey var; yuvarlak
dairenin içine aldığı kısımda, Bağdat sokaklarını gösteriyor, ve kenarda
Amerikan’ının böyle zırhlı askerler filan, gözlükler, sniper’ler, Amerikalılar tam donanma askerleri.. sokaklarında da sivil giyimli Iraklılar,
yani neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Hemen orada bir uyarıcı ifadesi,
onları tanıtıyor sivil görünümlü Irak askerleri. Sonra binalar hep doğulu
tip binalar, tam iste o eski oryantalist binalar görürsünüz, harem kesimleri filan, zaten hep binalar öyle zaten, ondan sonra kaldırım kenarları
gösteriyor, burada her an bomba ve silahların saklandığı yer”, camileri
gösteriyor mesela, camiler gizli, kacak Irak askerlerinin gizlendiği alan,
bir Amerikalıyı öldürecek falan gibi şeyler. Böyle Tasvir’ler uygulanıyor bize, bu Tasvir’ler oryantalist bakışından hiç uzak bir şey değil.
Mesela bir Amerikalı sava tarihçesi aynen şöyle yazıyor tarih kitabinin
başında: “ batılılar yüz yüze savaşır, diğer taraf pes edene kadar devam
eder savaşırlar; diğer tarafta savaşı bitirir”, en güçlü silahları çok şiddetli kullanırlar ama onurlu bir savar verirler. Doğulular ise aksine bir
oyun gibi gizli suikast, gizli kapaklı değişik yollar ile düşmanı yenmeye
uğraşırlar. Şimdi bu tarihçinin kitabi ile Time dergisindeki o bize Tasvir
eden cümleyi birleştirirsek ne denir sorusu çok önemli bir sorudur. Bu
sorunun cevabi aslında batinin doğuyu görme biçiminin dediğimiz şarkiyatcilik ifadesi de doğru.
Said’in bize o bahsettiği kitapta sürekli tekrarladığı bir şey var. Batıdaki
arkeolojik metinleri de okusanız bu 19. yüzyıl ve sonrasında yazılanlar.
Yani Atina döneminde yazılanları kast etmiyoruz. İşte bir filimi izleseniz,
ya da popüler bir kadın dergisinde okusanız, bu dikotomi, bu içerik, bu
görme bicimi hepsinde karsımıza çıkacaktır muhtemelen. Yani Time
dergisindeki bir illüstrasyonda ya da bunları bir birliğine bağlayan şey o
mantalite, o görme biçimidir. Dolayısıyla bütün bunları anlattıktan sonra
şu sonuca varıyor: “ batinin askeri gücü tek başın doğuyu sömürgeleşmek
için yeterli değildir, bu gücün batinin bilim var anlatımıyla birlikte gitmese bile, doğunun sömürülmesine, imkânlı kılmıştır sonucuna varıyor

III.
Bugün Ortadoğu’da gördüğümüz resim bir nevi budur. Şimdi zaten 3
dakikam kalmış. Burada çok genel konular olarak düşündüğüm tespitler
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yapacağım... Buda şu, komplo teorisini biz Türkiyeliler çok severiz.
Herkes komplo analizleri yapıldığında çok açıklayıcı gibi görürüz. Hatta
Türkler çok komplocu filanda deniliyor. Bu sadece bize özgü olan bir
şey değildir, bütün Ortadoğu’da da böyledir, Asya’ya gittiğinizde de
böyledir, Afrika’ya gittiğinizde de aynıdır. Şimdi komplonun iki tane
yüzü vardır, mesela her şeyi Amerika yapıyor, her şeyin altında Amerika vardır, Amerika bizi yönetiyor, Amerika iste bütün bunları kendi
çitari Çin’in yapıyor deyip, bütün şeylerin içinden çıkıyoruz. Simdi bu
analizin bu tespitin iki tarafı vardır. Birincisi, buna çok fazla inanmak,
yada bunu çok fazla kullanışlı olması o ülke için, yani Türkiye’deki
iktidarlar için kullanışlı bir şeydir size bunun üzerinden yönetir. Mesela
1990’lara baktığınızda Türk silahlı küvetleri mesela sunu dedi: etrafımızda düşmanla çevrili, iste herkes bizim düşmanımızdır falan filan
denildi ve ülkeyi yönetti. Daha sonra bu dil bozulunca ülkedeki iktidarı
değişti vesaire. Ama bu problemli tarafının birde problemsiz tarafı vardır
komplo teorilerin, oda şu, ben onu şöyle tanımlıyorum. Biraz teknik bir
tanım olacak, doğunun yani bati dişi dünyanın, yapısal sınırlarının ya da
mesela Amerika’nın, ya da mesela az evvel bahsettiğim o bütün yönetme
halinin karşısındaki kaldığı çaresizliğinin dışa vurusudur. Yani aslında
komplo teorisi bir taraftan doğrudur, bu kolonyalizm ve neo kolonyalizm
ekseninde düşündüğümüzde, bati ve Amerika hep burada, Google’a
yazın mesela Amerikan üstleri filan yazın, ve haritaya bakin. Neden bir
ülkenin Ortadoğu’da, Afrika’nın belli kısımlarında, Asya’da, onlarca
askeri ustu vardır? neden İncirlik’te, yada başka bölgelerde böylesine
bir askeri mevcudiyeti bulunuyor ABD’nin ? sadece keyif ve fazla parası
var oralara harcamak için değil elbette.
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evcut siyasal sistemi değiştirmenin çeşitli yöntemleri vardır. Siyasal sistemler demokratik ülkelerde olduğu gibi seçimlerle değişebileceği gibi, irsiyet, savaş ve gönüllü olarak da değiştirilebilir. Olağan
siyasal sistemin dışına çıkılarak bir değişim oluşturulmaya çalışıldığı
yerde ise terörizme başvurulur. Terörizm, siyasal sistemlerde zayıf tarafın mevcut yapıyı etniksel, mezhepsel, ideolojik ya da dini meseleler
dolayısıyla değiştirmek için seçtiği bir şiddet yöntemidir. Bu yöntemde
halk devlete karşı kışkırtılarak, şiddet ve kargaşanın içine çekilir ve
böylece hükümetin alacağı kararları etkiler. Şu anda Suriye, Irak, Mısır,
Afrika ve İspanya gibi ülkelerde yaşanan şiddet olaylarını bu yönde
değerlendirebiliriz.
Terörizmin mantığını anlamak her ne kadar güç görünse de esasen öyle
değildir. Bunu anlaşılır kılmak için bu konuyla ilgilenenler terörizmi bazı
sınıflara ayırmıştır. Gerçekten de bu sınıflandırmalara göz attığımızda
terörizm oldukça anlaşılır bir olgu haline gelebilmektedir. Söz konusu
sınıflandırmalardan başlıcası amacına göre yapılan sınıflandırmadır ki, bu
da kendi içerisinde gruplara ayrılıyor. Amacına göre yapılan terör gruplandırmalarından bir tanesi etnik terördür. Bu tür terör, özel ayrıcalıklar
isteyen etnik grup ya da ırkların başvurduğu terördür. Bir diğer amacına
göre yapılan terör de ideolojik terördür. Soğuk Savaş dönemindeki iki
kutuplu dünya düzeninde sınıf temelli Marksist-Leninist görüş bu tür
teröre örnektir. İnsanlık tarihinin beşinci aşamada komünizme varacağına
inanan bu görüş şiddeti, Sovyet Bloğu desteğini de alarak proletaryayı
harekete geçirip sosyalist düzene geçmek için kullanmıştır. Bir diğer
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amacına göre yapılan terör de dini terörizmdir. Bu terörizm daha çok
Müslümanlara atfedilse de, aslında tüm inanç grupları için geçerlidir.
Hatta modern manada ilk teröristler Yahudilerdir. İsrail’in kuruluş aşamasında bazı Yahudi gruplar büyük terörist faaliyetlerde bulunmuştur.
Amacına göre yapılan terörist faaliyetler dışında terörizmi taktiklerine,
diğer bir deyişle stratejisine göre de sınıflandırmak mümkündür. Şehir
terörizmi, siber terörizm, kitle imha terörizmi bu yöntemi kapsayan terörizm çeşitlerinden bazılarıdır. Bu tür terörizmde toplumu korkutmak,
hayatı felç etmek, sosyal hayatı aksatmak, sistemi işlemez hale getirmek
için şiddete başvurulur. Mesela siber terörizmle, günde 5-6 bin uçağın
havalandığı Atatürk Hava Limanı sistemine giriş yapıp, hava kontrol
sistemini felç ederek bu uçakların bir kısmını düşürebilirsiniz. Yine
uzaktan kumandayla hızlı tren hattının raylarını kesmek ya da bazı barajların kapaklarını açıp sosyal hayatı olumsuz etkileyebilirsiniz. Bir de
kitle imha silahları terörizmi var. Nükleer Biyolojik Kimyasal (NBC)
silahlar bunların en çok korkutanlarından biridir.
21. yüzyılla birlikte terörizmin geleneksel yapısı değişime uğramıştır.
Burada insanları en çok korkutan dini motivasyonu ve dini değerleri referans alan terörizmin, diğer etnik ve ideolojik terörizmle giderek ayrışması
durumudur. Etnik ve ideolojik terörü, dini motiflerle bezenmiş terörizmle
karşılaştırdığımızda bu ayrışmayı daha iyi anlayabiliriz. Öncelikle etnik
ve ideolojik terörizmi politika ile açıklayabilirken, dini terörizmde bu sıkıntılıdır. Mesela terörist bir etnik grubun milliyetçisiyse, bütün meseleyi
size o etnisite hikayesinden anlatır. Baskı altında yaşıyoruz, her ulusun
bir devleti var bizim neden olmasın gibi sayısız argümanlarla önünüze
çıkar. İdeolojik terörizmde ise insanlık tarihinin sınıf mücadelesi olduğu, bu sınıf mücadelesinde ezilen halkların ve proletaryanın haklarının
savunması gerekliliği argümanı hakimdir. Ancak dini terörizm, politik
gerekçelerden ziyade, dünyayı iyiler ve şeytanlar üzerinden açıklayarak etnik ve ideolojik terörizmden ayrışır. Bu terör çeşitleri arasındaki
bir başka ayrışma da, öldürme eyleminin nedeni ile ilgilidir. Etnik ve
ideolojik terörde öldürme eylemi toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla
gerçekleştirilirken, dini terörizm de kutsallık ve bireysellik ön plandadır.
İstanbul’da El Kaide üyelerinin bir bankayı havaya uçurma gerekçeleri
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de buna dayanır. Saldırılarda çoğunluğunu Müslüman ve çocukların
oluşturduğu çok sayıda sivil öldü. Normal şartlarda bir masum bebeğin
öldürülmesi, hele bir politik amaç için hiç doğru kabul edilmeyecek
bir durumken, El Kaide üyesine sorduğumuzda size bunun Allah için
yapılmış bir eylem olduğunu ve çocuk günahsız cennete gideceği için
iyi bir iş yapmış olduğunu söyleyecektir. Etnik ve ideolojik terörde,
belirlenen amaca ulaşmak için ihtiyaç duyulan sayıda kişi öldürülerek
toplumsal fayda sağlanırken, dini terörizmde dinden çıkmış tüm kişiler
kutsiyet atfedilen tanrı için öldürülür ve böylece şahıs cenneti kazanarak
kendisine faydalı oluyor. Yine bu terör faaliyetleri arasındaki diğer bir
ayrışma da, teröre maruz kalan nesneye olan yaklaşımdır. Etnik ve ideolojik terörizmde, devletin veya düşmanın itibarının küçük düşürülmesi
hedeflenir. Fakat dini terörizmde bunu yapmaya gerek yoktur, zira öteki
itibarsız olan şeytandır.
Terörist organizasyonun, uluslararası gücü varsa bu durum onun etkinliğini arttırmasını sağlar, ki biz buna kuvvet çarpanı demekteyiz.
Küreselleşme, teknoloji ve terörizm arasındaki ilişkide olduğu gibi. Bir
örnekle açıklamak gerekirse, bahçelerimizde ürün yetiştirmek için kullandığımız gübreler çifte kullanımlıdır, yani bunlardan patlayıcı madde
elde edebiliriz. Gübreden patlayıcı madde yapımının tarifine internetten
çok kolay ulaşılabilir. Terörist, kilosu 2-3 Türk lirasından 5-10 kilo gübre,
benzinciden de iki kilo mazot alıp evde çok rahat patlayıcı yaparak bir
yeri havaya uçurabilir. Sadece Türkiye’de yılda 12 milyon ton gübre
kullanıyor, yani ulaşılması çok kolay. Bir başka açıdan bakarsak Türkiye
nüfusunun %93.1’nin kapsama alanında olduğunu söyleyen şirketler
var. Görünürde kullanıcı için büyük avantaj olan bu durum, teröristin
ulaştığı kişi sayısını etkilediği için ona da büyük avantaj sağlar. Terörizmin kuvvet çarpanlarından bir diğeri de savaşlardır. Devlet otoritesinin
çöktüğü yerlerde teröristler çok çeşitli askeri malzeme biriktirme imkânı
bulmaktadır. Bu malzemelerin çoğu fiziksel kondisyon gerektirmediği
için teröristin işini kolaylaştırıyor. Suriye, Sudan, Somali, Orta Afrika’da
olduğu gibi. Gene medya ve kitle iletişim araçları da terörizmin kuvvet
çarpanlarından biridir. Terörist, küreselleşen dünyada twitter, facebook
gibi sosyal ağlar üzerinde çok rahat propagandasını yapabilir. Bir başka
kuvvet çarpanı da ulaşım teknolojileridir. Türkiye’ye yılda 36 milyon
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turistin geldiğini düşünürsek, o kadar farklı ülkeden gelen turistin arasına
en az 5-6 teröristin sızmaması mümkün değildir.
Terörizmin üzerinde durmamız gereken noktalarından biri ruhsatsız boyutudur. Bununla kast edilen devletlerin terörizme verdiği örtülü destektir. Devletler, çıkarları kimi desteklemesini gerektiriyorsa ona aktif
ya da pasif arka çıkarlar. Silah, mali destek, güvenli bölge, askeri eğitim
vb. yardımlar aktif destek kapsamına girerken, propaganda imkânı, örgütlenme imkânı, politik destek imkânı vb. yardımlar da pasif destek
kapsamındadır. Devletler bazen bölgesel etkinliklerini arttırmak, bazen
bir ülkeyi itibarsızlaştırmak, bazen de karar alıcıları istedikleri noktaya
getirmek için terörü destekler. Gerçi devletlere bu konu sorulduğunda
hepsi inkâr etme yolunu seçer, çünkü hepsi teröristlere yardım etmenin
kötü bir şey olduğunu bilir. Oysa bazı devletlerin, jeopolitik çıkarları
dolayısıyla teröristlere destek verdiği bilinen bir gerçektir. İran’ın Şiileri
desteklemeyip, PKK’yı 20–30 sene desteklemesi bunun göstergesidir.
Türkiye’de 2008 yılında dünya petrollerinin %5’inin geçtiği Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hattının bombalanmasını da aynı minvalde okuyabiliriz.
Söz konusu saldırının teröristlere maliyeti 500$ iken, Türkiye’de yaklaşık
1,5 milyarlık bir zarara yol açmıştır. Bu, terörizmin yapılması ucuz, önlenmesi ne kadar pahalı bir iş olduğunun da göstergesidir aynı zamanda.
Son olarak Ortadoğu’daki terörist faaliyetlere değinmekte fayda var. Bölgede terörizme etki eden 4 faktör vardır. Bunlar; 1) Küresel gelişmeler 2)
Ülkenin iç dinamikleri, 3) Bölgesel gelişmeler, 4) Teknolojik gelişmeler.
Bölgede terörizmin tarihsel geçmişi son derece dikkat çekicidir. 1789
sonrası Fansızların Mısır’a girmesinden Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkılış sürecine kadar olan süre zarfında bölgede aktif terörist faaliyetleri
gerçekleşmiştir. Terörizmin tarihini yazanlar özellikle Osmanlı’ya ayrı bir
değer atfederler. Kültürel ve etniksel olarak çok zengin bir nüfusa sahip
olan Osmanlı’da, Sanayi Devrimi sonrası gelişen Ulus-devlet hareketlerinin de etkisiyle çok sayıda şiddet olayları baş göstermiştir. Osmanlı’nın
yıkılış sürecinde ülkeler siyasi çıkarları dolayısıyla bölgede şiddet ve
teröre destek vermiştir. Bilhassa İsrail’in kuruluş aşamasında terörizm
sofistike bir biçimde hem Araplara hem de İngilizlere karşı kullanılmıştır.
İsrail’in kuruluş aşamasında ve sonraki süreçte gerçekleştirdiği terörist
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faaliyetler neticesinde çok sayıda Filistinli topraklarını terk etmiştir. Bu
dönemde İsrail’in işgal politikalarına tepki göstermek isteyen Filistinli
bazı örgütler de terörü bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. Filistin
Kurtuluş Örgütü, uluslararası alanda terör faaliyetlerinde bulunmuştur.
1972 yılında Münih Olimpiyatlarını basan FKÖ, İsrailli sporcuların bir
kısmını öldürüp, bir kısmını da takas için rehin almıştır. FKÖ, Marksist
bir kuruluştu ve halkların kardeşliği söylemiyle çok sayıda destekçi
edindi. Ortadoğu’da iki kutuplu Soğuk Savaş döneminde her ülke kendi
çıkarları yönünde bir ülkeyi desteklemiştir. Mesela o dönemde Sovyetler
birliği tarafından terörist işleri organize etme görevi Suriye’ye, ABD
tarafından da İsrail’e bırakılmıştır. Bunun dışında Arap baharından sonra
çoğu Ortadoğu ülkesinde terörizm neredeyse profesyonel bir meslek
haline gelmiştir. Ortadoğu’da terörizmin kendine bu kadar yer bulmasında çeşitli nedenler vardır. Bunlardan bir tanesi bölgede yaşanan kimlik
krizidir. Arap kimliği altında Sünni Arap, Hıristiyan Arap, Şii Arap çok
çeşitli etnik ve dini kökenli nüfusu barındırmaktadır. Bölgede terörizmin
artmasında bir diğer faktör 1500 yıldır devam eden mezhepsel çatışmalardır. Bu çatışmalar bölgesel ve yerel dinamiklerle beslenmektedir.
Bir diğer faktör de ideolojik başarısızlıklardır. Arap sosyalizmi fikrinin
başarısız olması Arapları yeni radikal arayışlara itmiş, sonuçta çok sayıda terörist örgüt gelişme imkânı bulmuştur. Bölgede yaşanan meşruiyet
kriziyle de bunun yakından ilgisi vardır. Suriyelilerin %10’unu oluşturan
Nusayrilerin intihar ettiği bir devlet, Irak’taki gibi halkın %20sini oluşturan Sünnilerin idare ettiği bir devlet ya da dışarıdan getirilmiş ve kâğıt
üzerinde inşa edilmiş olan bir Ürdün ya da Suudi Arabistan’da ülkeyi
çiftlik gibi yöneten bir kraliyet ailesi, ya da Mısırda olduğu gibi 30 yıldır
ülkeyi baş aşağı yöneten bir devlet. Politik baskılar, sınıf dağılımındaki
adaletsizlikler, doğal kaynakların dağılımındaki adaletsizlikler, rüşvet,
yolsuzluk, sınıf çatışmaları, askeri yenilgiler, silah ve patlayıcıların ortaya
saçılması, yerel anlaşmazlıklar, kültür krizi gibi faktörler buradaki terör
faaliyetlerine kapı aralamıştır. Neticede geleceğe dair umudu tükenen
insanlar ya kurtarıcı gördükleri bir liderin peşinden ya da kurtarıcı gördükleri bir ideolojinin peşinden gidiyorlar.
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ersin konusu; Ortadoğu ülkelerinin ekonomik yapılarıdır. Bütün veri
tabanları -dünya bankası en başta olmak üzere- verileri toplarken,
Ortadoğu ve Kuzey Afrikayı birlikte değerlendirmiştir. Dolayısıyla
dersin konusu Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ekonomilerinin
genel özellikleridir. Konular dört bölümden oluşacaktır. Birinci bölüm,
temel ekonomi kavramlarıdır. Hem ortalama veriler hazırladım hem
de ülke bazında veriler hazırladım ama bütün ülkeleri değil tabii ki,
değerlendirmem de 19-20 ülke var. Özellikle Arap baharının başladığı
ve yaşandığı temel ülkeler; Tunus, Libya, Mısır, Suriye, Yemen ama
aynı zamanda Avrupa verileri de var. Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırmak
istersek diye bir de Arap ülkeleri gurubunu hazırladım.
İlk olarak; en çok karıştırılan ekonomik yapı ile ekonomik sistem arasında
ki farktır. Ekonomik sistem şunu temsil etmektedir. Bir ülke ekonomisinde üretimin nasıl organize edildiğini ifade ediyor. O ekonominin sahip
olduğu üretim kaynakları, çeşitli üretim alanlarında nasıl dağıtılıyor.
Sonra daha önemlisi üretilen pasta iki grup arasında nasıl dağıtılıyor. Bir;
toplumu oluşturan bireyler arasında nasıl dağıtılıyor. Biz buna bireysel
gelir dağılımı diyoruz. Ötekisi de toplumu oluşturan sosyal sınıflar arasında nasıl dağıtılıyor. Demek ki esas itibariyle ekonomik sistem üretim
faktörlerinin ve üretilen pastanın üretim faktörünün nasıl dağıtıldığı,
üretilen pastanın nasıl dağıtıldığıyla ilgili bir kavramdır. İlk önce üretim
faktörleri kavramı ile başlayalım. Ekonominin sahip olduğu kaynaklar
nelerdir? Dört tanedir. Bunlardan birincisi doğal kaynaklardır. Bunların içerisinde toprak vardır ama petrol de, doğal gaz da vardır. Enerji
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kaynakları, örneğin Irak’dan gelecek her türlü madeni kaynak, su gibi
doğal kaynaklar da dahildir. İkinci üretim faktörü sermayedir. Sermaye;
iktisatçılar için para değildir. Sermaye bir ülkenin sahip olduğu her türlü fabrika, yol, baraj, makine, teçhizat, alet- edevattır. Sermaye demek
üretim sürecine katılan birden çok dönem kullanılabilen ve bu süreçte de
üçüncü üretim faktörü iş gücünün verimini arttıran her türlü alet edevat,
makine, teçhizat, yol baraj, okul, şu anda oturduğunuz sıralar içinde
bulunduğumuz fakülte binası, mikrofon, v.b sermayedir. Üçüncü üretim
faktörü iş gücüdür. İş gücü üretim sürecine fiziksel ya da zihinsel olarak
katılan bireyleri temsil ediyor. Hem doğal kaynakların hem sermayenin
hem iş gücünün hem miktarı hem de niteliği çok önemlidir. Sonuncu
üretim faktörünün adı ise girişimcidir. Bu ilk saydığım üç üretim faktörü doğal kaynaklar, sermaye ve emek bir ekonomik sistemden öteki
ekonomik sisteme değişmezler bütün ekonomik sistemlerde aynıdır ama
sonuncu üretim faktörü girişimci, farklı ekonomik sistemlerde farklı birey
ya da kurumsal yapılardan oluşur. Kapitalist sistemlerde girişimci kendisi
dışındaki üretim faktörlerini yani emeği, sermayeyi ve doğal kaynakları
organize eden, bir araya getiren, birey ya da işletme, firma olarak temsil
edilir. Sosyalist sistemlerde ise girişimci, merkezi plan örgütlerini temsil
eder. Ekonomi de pastanın adı ne? Bu pastanın adına biz gayri safi yurt
içi hâsılası deriz. GSYH demek; belli bir dönemde -bu dönem; ya üç ay
veya bir yıl olarak ele alınır- o ekonomide, o ülke sınırları içinde üretilen her türlü mal ve hizmetin o dönemdeki fiyatlarla parasal değeridir.
Diyelim ki bir ekonomide iki tane mal var. Elma ile armut, 3 tane elma,
4 tane armut ürettik. Elmanın fiyatı beş armutun fiyatı da altı lira olsun
üç çarpı beş on beş liralık elma. Dört çarpı altı yirmi dört liralık da armut
on beş artı yirmi dört otuz dokuz buna GSYH diyoruz. Elmanın fiyatı
5, armutun fiyatı da 6 lira olsun; 3X5=15 liralık elma, 4X6=24 liralık
da armut; 15+24=39 lira. Biz buna GSYH diyoruz. Bir ekonomi de “n”
tane mal var, saç tokasından, bilgisayara, mikrofondan, arabaya kadar,
başörtüsünden, su şişesine kadar o dönem üretilen bütün malların her
birini kadar ürettik her birinin birim fiyatı ne, onları çarpıp topluyoruz
buna GSYH diyoruz. Akılda kalması zorsa Milli gelir veya ulusal gelir
diyebilirsiniz. Aralarında küçük nüanslar vardır fakat önemli değildir.
O ülkenin milli geliri, o ekonominin ürettiği mal ve hizmetlerin parasal
200

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

değerinden oluşur. Bu mal ve hizmetleri ürettikten sonra pastayı dağıtıp
bölüşmek gerekmektedir. İki tür bölüşüm vardır. Birisi; toplumu oluşturan bireyler arasında bölüştürmedir. En adil olanı nasıl olmalı ki herkes
o pastadan eşit pay alsın. Ekonomik sistemi ekonomik yapıdan ayıran
önemli bir faktör bu bölüşümü nasıl tanımladığıdır. Kapitalist ekonomik
sistem diyor ki; her birey verimliliği ölçüsünde, üretime katıldığı şekilde
üretimden pay alır. Sosyalist sistemler diyor ki; her birey üretime fiziksel
veya mental becerisi yönünden katılır ama ihtiyacı ölçüsünde pay alır.
Ekonomik sistemin dışındaki konu sosyal sınıflar arasındaki dağılımdır.
Sosyal sınıfları; işçiler, sermaye sahipleri (kapitalist sınıf) bir de doğal
kaynakların sahibi -rakip- yeni sınıf oluşturuyor. Bu sınıflar arasında
hangi pasta, nasıl bölüştürülüyor? Yine kapitalist sistemin cevabı başka sosyalist sistemin cevabı farklıdır. Bunlar bizim sorunumuz değil.
Anlattıklarımız sizlerin bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin ekonomik yapılarını tanımanız. Önemli uyarı; aynı ekonomik sisteme sahip ülkeler
farklı ekonomik yapılara sahip olabilirler. Yani; ekonomik yapı teknik
bir kavramdır. Ekonomik yapı; ekonominin sahip olduğu kaynaklar, bu
kaynakların miktarları ve niteliklerinin dayattığı ekonominin sektörel
yapısını kast ediyoruz ekonomik yapı ile. Her ekonomik faaliyetin; bir
uluslararası sistemi var. Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması sistemi,
yapılan ekonomik faaliyeti, farklı gruplara koyuyor. Farklı gruplar dediğimiz 3 tane farklı temel grup. Birincisi; tarımsal faaliyettir. Domates
üretmek marul üretmek tarımsal faaliyettir. O domatesten salça üretirseniz sanayi ürünü olur. Ürettiğiniz salçayı götürüp bakkal satıyorsunuz,
markette satıyorsunuz. Böylece hizmet faaliyetinde bulunuyorsunuz.
Temel olarak üretim faaliyetlerini üç tane alt sektörde sınıflandırıyoruz.
Bunlar tarım sektörü, sanayi sektörü ve hizmetler sektörüdür. En başta ki
tanımlanan pasta GSYH’nın bu üç tane türünün ne ölçüdeki katkılarıyla
üretildiğine ekonomik yapı diyoruz. GSYH ‘nın üretiminde her bir alt
sektörün sanayi sektörünün tarım sektörünün katkılarına ekonominin
yapısı diyoruz.
Mal ve hizmetler üretirken üretim faktörlerini kullanıyoruz. Bunun adına
biz istihdam diyoruz. İş gücünün üretimde kullanılmasına iş gücü istihdamı, sermayenin kullanımına sermaye istihdamı, doğal kaynakların
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kullanılmasına doğal kaynakların istihdamı, sonuncusu da girişimcinin
kullanılması girişimcinin istihdamı diyoruz. Her bir sektörde toplam
istihdamın oransal dağılımı da ekonominin yapısını temsil ediyor. Ekonomik yapıdan iki şey anlayacağız. Bir; pasta üretmek için, GSYH üretmek
için, her bir alt sektör; tarım, sanayi ve hizmet ne kadar katkı veriyor.
O ülkedeki istihdamı yaratabilmek için her bir alt sektör ne kadar katkı
veriyor. Bir ekonominin ekonomik yapısını ölçerken kullandığımız bir
başka ölçüt o ekonominin uluslararası ekonomik sistemle bütünleşme
derecesi yani o ekonominin ne kadar açık ya da kapalı ekonomi oluşudur,
bütünleşme derecesini ölçerken kullandığımız ilk kavramlardan birisi dış
ticaret hacmi, dış ticaret hacminin GSYH’la oranıdır. Yani bir ekonomide
ürettiğimiz mal ve hizmetlerin ne kadarının dış ticarete konu olduğudur.
Dış ticaret hacmi dediğimiz şey; bir ülkenin ihracatının ithalatı ile toplamıdır. İhracat; dışarıya sattığımız mal ve hizmetlerin parasal değeri
demektir. İthalat ise dışarıdan aldığımız mal ve hizmetlerin parasal değeri
demektir. Bu ikisini topladığımızda elde ettiğimiz büyüklüğün adına dış
ticaret hacmi diyoruz. DTH’yi GSYH böldüğümüz zaman o ekonominin
dışa açıklık ölçütüne rastlıyoruz. Bu ne kadar büyükse ekonomi o kadar
dışa açık. Bu ne kadar küçükse ekonomi o kadar dışa kapalı diyoruz. Bu
oran bize o ekonomide üretilen ve tüketilen malların ve hizmetlerin ne
kadarının dış ticarete konu olduğunu gösteriyor. Bu ne kadar büyükse o
ekonomi uluslararası ekonomik sistemlerle o kadar entegredir. Ne kadar
küçükse o kadar entegre değildir, o kadar kapalı diyoruz. Uluslararası
ekonomik sistemin bir başka göstergesi de yabancı sermayeye o ekonomi izin veriyor mu? Ya da o ekonominin sahip olduğu koşullar yabancı
sermayenin önünde hiçbir kısıt olmasa da ülkenin koşulları yabancı
sermaye için bir cazibe oluşturuyor mu oluşturmuyor mu? Bir ekonomi
yabancı sermaye için nasıl bir cazibiyet merkezi oluşturur. Her türlü alt
yapısı varsa ulaşım iletişim bankacılık bütün alt yapısı varsa ekonominin
temel pazarlara yakınsa mesela Türkiye’nin AB’ye yakın olması gibi ya
da başka ekonomilerle özel anlaşmalar içerisindeyse o zaman o ekonomi,
yabancı sermaye için bir cazibeye sahiptir.
Ortadoğu ekonomilerinin en önemli özelliğinden birisi bu ülkelerin sahip
oldukları enerji kaynaklarıdır. Ortadoğu dünya petrol rezervlerinin 2/3
üne sahiptir. Yani %66’sına sahip. Bunlar üretilebilir, ekonomik olan
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ispatlanmış petrol rezervleridir. Gene ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin
de yarısına sahiptir yani Ortadoğu’yu dünyanın enerji merkezi olarak adlandırmakta hiçbir sakınca yoktur. Madem enerji kaynaklarının petrolün
%66, doğal gazın %7 sine sahip, bu ülkeler neden kalkınmamış ve yeteri
kadar gelişmemiştir. O zaman ekonominin başka bir özelliğine gelmiş
oluyoruz. Bir ekonominin kalkınma ve gelişme düzeyi, ekonomik kalkınma ile ekonomik büyüme arasında o ekonominin yarattığı gelirin düzeyi
arasında ekonomide bireylerin aldıkları paylar arasında kavramsal olarak
farklar vardır. Mili gelirinin bireyler ararsında dağıtılması o ekonomide
bize kişi başına geliri verir. GSYH’ı o nüfusa bölersek kişi başına düşen
geliri elde ederiz. Mesela Kuveyt’in nüfusu 3 milyon, GSYH yaklaşık
90 milyar dolar. 90 milyar doları 3 milyona bölersek kişi başına 30 bin
dolar gelir düşer. Bu kişi başına düşen gelir. Ekonomik büyüme demek;
o ekonominin GSYH’nın yani ulusal gelirinin yani pastanın bir dönemden öteki döneme oransal olarak ne kadar arttığını gösteriyor. Bunu da
bu yıl GSYH’dan geçen seneki GSYH’ı çıkarır geçen seneki GSYH’ı
bölersek o ekonominin büyüme oranını buluruz. Örneğin; 2013 yılında
ki GSYH dan 2012 yılı GSYH çıkarıp 2013 yılındaki GSYH bölersek
büyüme oranını bulmuş oluruz. Diyelim ki 2013 yılında ki GSYH oranı
107, 2012 yılındaki GSYH oranı 100, büyüme oranı 107-100/100 yani
%7 olur. Ne kadar çok üretirsek ekonomiyi o kadar çok büyütürüz. Ama
bu kalkınma anlamına gelmez. Ne kadar çok ekonomi kaynağımız varsa
o kadar GSYH üretebilir miyiz? Teorik olarak üretebiliriz. Ekonomi
büyüme sağlayabiliriz. Ama ekonomik kalkınma sağlamayabiliriz. O
zaman ikisi arasında fark var. Kabaca bakarsak, eğitim, sağlık, alt yapı,
iletişim sosyal alanlar vb. ekonomik kalkınmayı oluşturur. Ekonominizi
bir önceki dönemden diğer döneme geliştirebilirsiniz. Ama ekonomik
kalkınmayı gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla kaynak zenginliği başka
bir şey ama o kaynakların ekonomik kaynaklara dönüştürülmesi başka
bir şeydir. Yalnız şu da var ekonomik büyüme olmadan ekonomik kalkınmayı gerçekleştiremeyiz. Daha iyi okul, alt yapı v.b şeyleri yapabilmek
için ilk önce gelire ihtiyacımız var. Onun içinde pastayı yani GSYH’ı büyütmemiz gereklidir. Büyüme ile kalkınma ilişkili kavramlar ama özdeş
kavramlar değil. Kalkınmayı gerçekleştirmek için daha çok büyümemiz
gerekir. O zaman Ortadoğu ülkelerine baktığımız zaman sorun kaynak
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sorunu değildir. Kaynakları ekonomik büyümeye dönüştürülememiştir.
Sonra o büyümeden elde edilen geliri de ekonomik kalkınmaya dönüştürememişiz. Türkiye Ortadoğu’nun bir parçasıdır. Bu yüzden bizi
konuşabiliriz.
Önemli bir kavram ekonomik gelişmişlik bölgesel olarak yalıtılamaz.
Yani bir bölgedeki ekonomik kalkınma, ekonomik gelişme ekonomik
büyüme dünyanın geri kalanında soyutlanarak analiz edilemez. Bu
uluslararası ilişkilerciler için önemli bir konudur. Asya’da ki bir ülkeye konsolos olarak gidiyorsunuz, tek başına Asya’yı, o ülkeyi inceleyemezsiniz. Ortadoğu, AB’den bağımsız incelenemez. ABD, Çin’den
bağımsız incelenemez. Niye çünkü Amerika’nın ürettiğini, Avrupalılar
satın almazsa, Amerika hizmet yapabilir mi? Demek ki Avrupa’nın geliri
düşük olursa Amerika’nın ihracatı düşük olur. Amerika mal satamazsa
mal üretemez, mal üretemezse iş gücü istihdam edemez, Amerika’da
işsizlik artar. Çinin ekonomisi büyümezse, Çin daha çok mal üretmezse,
enerji kaynaklarına ihtiyaç olmaz dolayısıyla Çin, Ortadoğu’dan petrol
ve doğal gaz talep etmez. Ortadoğu petrol ve doğal gaz satamaz. Bir
bölge ekonomisi diğer bölge ekonomilerinde bağımsız analiz edilemez.
Dolayısıyla petrolün geçen yüzyılın yani 1950’lerin yarısından sonra
öneminin hızla artması Ortadoğu’nun bütün ekonomik gelişmesini ve
kalkınma tarihini belirlemiştir. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler), tek
tek üretip ihraç edilmeye kalkıldığı zaman bu ülkeler önemli bir rekabet
gücü kaybettiklerini farkına varıp politik sebeplerle birlikte, bir araya
gelip oluşturdukları örgüttür. Arz da var. Talep ve arz bir malın fiyatını
belirliyor. Fiyat ise o malı hizmete enerji kaynağına üreten ülkenin gelirini belirliyor. Çin, Hindistan, Amerika, Avrupa ekonomisi iyi olunca çok
enerji istiyor. Dolayısıyla enerjinin, petrolün ve doğal gazın fiyatı artıyor.
Petrolün fiyatın artınca da, Ortadoğu ülkelerinin petrol satışından elde
ettikleri gelir artıyor. Suudi Arabistan’nın Kuveyt’in geliri artıyor. Mısır
geliri artıyor çünkü doğal gaz satıyor. Ülkenin geliri artınca hükümetlerin
geliri de artıyor. Hükümetlerde bunu kamusal alan ve hizmetlere harcıyor.
Yol, baraj, okul, hastane yapıyor. Ekonomik kalkınma ve büyüme doğal
olarak ilişki içinde olduğunu görüyoruz.
204

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

Ortadoğu’da özelinde şöyle bir durum ile karşı karşıyayız. Çok önemli
bir kavram var. Bir ekonominin çeşitlenmiş olup olmadığı. Bu ne demek?
Bu şu demek; o ekonominin ne kadar farklı mal ve hizmet üretebildiği
demektir. Bir ekonomi ne kadar fazla sayıda mal ve hizmet üretip ihraç
edebiliyorsa o ekonomi o kadar çeşitlenmiş bir ekonomidir. Sadece birkaç
tane doğal kaynağın enerji kaynağının üretimine ve dış satımına dayanıyorsa çeşitlenmemiş ekonomiler ya da kaynak bağımlısı ekonomilerdir.
Bağımlılık sadece ihtiyaçla ilgili bir şey değildir. Aynı zamanda üretmekle de bağımlılık söz konusudur. Türkiye ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının %75 ini Ortadoğu’dan ithal ediyor. Azerbaycan’dan, Rusya’dan
ithal ediyor. Her 100 liralık ya da her 100 birim enerjinin 75 birimini
Türkiye olarak ithal etmek zorundayız. Türkiye kaynak bağımlısı bir
ülkedir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta da Ortadoğu’da birçok
ülke bir tek o kaynağı üretebiliyor. Onlarda da başka bir bağımlılık türü
var. Üretimde tek bir malın veya hizmetin üretiminin bağımlılığının da
bir adı var. Bu da Hollanda hastalığı. Hollanda’nın bir dönem en önemli
ithal ürünü petroldür. Üretip sattığı tek ürün ise laledir. Ortadoğu ülkeleri
de sadece petrol ve doğal gaz üretip satıyor. Avrupa’da enerji bağımlılık
oranı %75 in üzerinde normalde %85 civarındadır.
Ortadoğu’da farklı bir sosyo-politik sistem olsaydı Ortadoğu bölgesi bu
doğal kaynakları ile daha gelişmiş ekonomiler yaratabilir miydi? Daha
demokratik sistemlerle daha gelişmiş ekonomiler yaratma olasılığı olur
muydu tartışalım.
Geçen yüzyılın önemli kalkınma iktisatçılarından birisi; Albert Hurshman
adında bir kalkınma iktisatçısı vardır. Son günlerde de onun analizleri
kavramları gündemdedir. Önemli kavramlarından birisi yatırım yaratma
yeteneğidir. Şunu diyor; Bir ülkenin ekonomik kaynaklara sahip olması
o ülkenin kalkınmış veyahut gelişmiş olması manasına gelmeyebilir. O
ülkenin ne kadar geliştiğini ülkenin yatırım yapma yeteneğinin belirlediğini söylüyor. Yatırım yapabilme yeteneğini de o ülkedeki politik sistem
sosyal sistem girişimcisinin var olup olmadığıdır. Yani bunların nasıl
örgütlendiği ekonomik kalkınmayı belirler. Bu mesele sadece kaynak
meselesi değildir.
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Çin çok fazla mal ve hizmet üretiyorsa, GSYH üretiyorsa, Hindistan
çok fazla GSYH üretiyorsa, Amerika ve Avrupa ekonomisi gelişiyorsa
bunların enerji ihtiyacı olacaktır. Avrupa’da %85 enerji bağımlılığının
olduğunu daha öncede söylemiştik. Dolayısıyla dünya enerji piyasalarında petrolün ve doğal gazın talebi ve fiyatı artacaktır. Bu ülkelerinde
gelirleri doğal olarak artacaktır. Ama tersi bir durum bir kriz ortamı ile
karşılaşıldığında, mesela 2008’de küresel ekonomik bir kriz yaşandı. Bu
kriz aslında halen yaşanmaya devam etmektedir. Hafta başında Avrupa
Birliği Merkez Bankası faiz oranlarını negatif yaptı. Bu şu demek oluyor
ki; eğer bankaya götürüp para verirseniz üzerine ekstra bankaya paranızı
saklaması için para vermeniz gerekmektedir. Merkez Bankasın’nın burada bankalara söylemek istediği şey; mevduatlarının tamamını kredi olarak
vermeleridir. Avrupalı vatandaşlara da paranızı harcayın ve tasarruf etmeyin demektedir. Çünkü herkes harcama yaparsa talep olur ve bu doğal
olarak firmalar talebi karşılamak için üretim yaparlar. Daha çok üretim
yapmak için de, daha çok sermaye iş gücü ve doğal kaynak kullanımı
lazımdır. Böylece ekonomi büyümeye başlar. Görüldüğü üzere Avrupa
krizden çıkmaya çalışıyor. Kriz olduğunda mal ve hizmet üretilmiyor.
O zaman enerji talebi de olmadığı için enerjinin petrolün doğal gazın
da fiyatı düşük oluyor. Böylece de Ortadoğu ülkelerinin geliri düşük
oluyor. Dünya ekonomisi büyüyor. Petrol ve doğal gazın fiyatı büyüyor.
Ortadoğu ülkelerinin gelirleri büyüyor. Dünya ekonomisi küçülüyor.
Onların enerji talebi azalıyor. Petrolün ve doğal gazın fiyatı azalıyor.
Dolayısıyla Ortadoğu ülkelerinin geliri azalıyor. Ekonominin izlediği
seyir bu durumda şöyle oluyor; yatay eksende zaman dikey eksende ise
GSYH MENA ülkelerinin grafiği, dolayısıyla güney ekonomisinde ki
dalgalanmalara bağlı olarak bu ülkelerin geliri de dalgalanıyor. Bu şu
anlama geliyor. Bu ülke ekonomilerinin genel anlamda orta ve uzun
dönemde istikrarsız ekonomiler olduğu anlamına geliyor. Dünya enerji
fiyatlarındaki yaşanan herhangi bir dalgalanma bu ülkelerinin gelirlerini
dalgalandırıyor. O zaman bu ülkelerin hükümetleri de istikrarsız gelirlere
sahip oluyorlar. O zaman bu ülkede kamu hizmetleri de istikrarsız oluyor.
Bu da sosyal çalkantıları getiriyor. Örneğin: Arap baharı.
1980 yılından birkaç veriyi ele alalım. 1980 yılında GSYH’nın %16’sı
tarım sektöründe yaratılıyor. %37’si sanayide yaratılıyor. Domates ve
206

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

salçayı ve salçanın markette satılması örneğinde olduğu gibi ama uçak
da bilgisayar da sanayi üretimidir. Bunu da unutmamak gerekir. Pamuk
tarımsal bir üründür. Ama hanımların makyajlarını temizlemek için kullandıkları naylon torbanın içine konulmuş pamuk bu sanayi üretimi oluyor. Ama pamuğun süpermarkete satılması hizmettir. Hizmetlerin payı
ise %47 oranındaymış. Maalesef Ortadoğu için elde bulunan verilerin en
son tarihi 2007. Dünya bankasının web sayfası önemli bir yerdir. Dünyanın birçok bölgesi ile ilgili birçok veri bulunmaktadır. Sitenin içinde
bulunan veri bankalarından ülkelerin ekonomik sosyo-kültürel politik
gibi birçok çeşitli verilerine ulaşmak mümkündür.
2007 yılındaki Ortadoğu verileri; tarımın payı %6,6’ya düşmüş, sanayinin
payı %50,5, hizmetlerin payı ise %43’tür. Burada paradoksal bir durum
bulunmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim ki bir ekonomide tarım sektörünün payının azalması ekonomik gelişmişliğin önemli göstergelerinden
birisidir. Bugün Avrupa’da Amerika’da tarım sektörünün GSYH’dan
aldığı payın %3’ün altında %2 civarlarındadır. Dolayısıyla bu noktadan
bakıldığı zaman Ortadoğu’nun önemli gelişme göstermesi lazım. Önemli
gelişmişlik göstergesinden birisi de hizmet sektörünün payının giderek
artmasıdır. Bugün gelişmiş ülkelerde Avrupa’da, Amerika’da, GSYH’da
hizmetler sektörünün payı %80’ler civarındadır. Dikkat edilirse Ortadoğu ülkelerinde hizmetlerin payı 1980/2007 döneminde azalmıştır.
Tekrar etmek gerekirse; hizmetler sektörünün payının artması gelişmişlik
göstergesidir. Ekonomik gelir ne kadar yükselirse hizmet ürünlerine o
kadar talep artıyor. Daha iyi eğitim, hastane, lokanta, daha çok turizm
isteniyor. Bunlar doğal. O yüzden iktisatçılar olarak hizmetler sektörünü
de ekonomik gelişmişlikten ortaya çıkan türeyen sektör adını veriyoruz.
Başta ülkelerin ekonomik sınıflandırılmasından bahsetmiştim. Maalesef
Ortadoğu ülkeleri, buna pek uymuyor. Yani; Avrupalının, Amerikalının,
Türkiye’nin sanayi faaliyeti olarak sınıflandırmadığı birçok şeyi onlar
sanayi faaliyeti olarak sınıflandırıyor. Tam da bizim anladığımız bölünme değil.
Daha önce bahsettiğim dışa açıklık kavramı ile ilgili birkaç büyüklük
söylemek gerekirse; 2000/2010 arasında ki ortalama iki dönemde ithalatın GSYH içerisinde ki payı %35,7. 2010 yılından özellikle bahsettim.
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Bu dönemin özelliği; Arap baharıdır. İthalatın payı %40,2 oranındaymış.
Arap baharı çok fazla etkilememiş. 2012 yılında da ithalatın GSYH
andaki payı %40. İhracatın 2000/2010 dönemindeki payı %46,1, 2010
yılında %49 2012 yılında da % 54 oranındaymış. Bu durumda ihracatın
payı da artmış.
İlginç bir durum; ithalat; dışarıdan mal almaktır. İhracat; dışarıya mal
satmaktır. Yukarıdaki verilere göre hangisinin payı daha büyük. Mesela
uzun dönem ortalamaya bakarsak; 2000/2010 döneminde ithalatın payı
35,7 onu %36 olarak alalım. İhracatın payı %46,1 onu da %46 olarak
alalım. Arada on puanlık bir fark var. Ortalama olarak bu ülkelerde ihracat ithalattan fazla. İhracat ve ithalat arasındaki farka dış ticaret açığı
ya da fazlası diyoruz. İhracat daha fazlaysa dış ticaret fazlası, ithalat
daha fazlaysa dış ticaret açığı diyoruz. Dış ticaret fazlası kötü bir şeydir.
İthalat; yabancıların üretip ama tüketmeyip sizin kullanımınıza sundukları mallardır. Örneğin; bir tane dikiş makinesi üretiyor. Kullanmıyor
ve bize veriyor. Bu iyi bir şeydir. Bizim üretmediğimiz bir makineyi
kullanacağız. Mal üreteceğiz. Ekonomik kalkınmamız gelişecek. İhracat
tam tersidir. Biz üretiyoruz ama kullanmıyoruz. Örneğin; çok ilginç bir
saç kesme makinesi üretiyoruz. Tamamını kullanmıyoruz. Bir kısmını
Hintlilere veriyoruz. Bizim tasarruflarımızı yabancıların kullanması için
veriyoruz. Şuraya dikkat ediniz. Elbette aradaki farkı borçlanıyoruz. Bu
farkı bir gün ödememiz gerekmektedir. Ama ekonomik kalkınma sürecinin başında gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkeler kalkınma sürecinin
başında dış ticaret açığı vermek zorundalar. Tabii bu dış ticaret açığı
tüketim mallarında kaynaklanmamalı. Lüks otomobillerden kaynaklanmamalı. Oje ithal etmemeliyiz. İthal etmemiz gereken şeyler; makine,
teçhizat, alet/edevat sanayi malı olmalıdır. Onları burada kullanıp mal
ve hizmet üretmeliyiz ki ekonomik kalkınmamızı gerçekleştirmiş olalım. Yani bakıldığı zaman Ortadoğu’da petrol gelirlerinden kaynaklanan
önemli bir dış ticaret fazlası var. Daha önce bahsettiğim gibi; farklı bir
ekonomik, sosyal, politik sistem altında bu ülkeler daha çok gelişebilirler
mi? Cevabı aslında görmekteyiz. Uzun döneme bakıldığı zaman bölge
için 400-500 milyar dolar yapar. Başka ülkelerin kullanımına vermiş
olarak gözüküyor. 500 milyar dolarlık yatırım bu bölgede çok önemli
bir kalkınma hamlesi olabilirdi. Dış ticaret hacminin GSYH oranı dışa
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açıklık ölçüsü olduğunu söylemiştik. 2000/2010 döneminde %82, 2010
yılında %90, 2012 yılında ise % 95’dir. Dolayısıyla da Ortadoğu’ya bir
bütün olarak açık bir ekonomi diyebiliriz.
ORSAM’ın web sitesinde de bulunan Ortadoğu ülkelerinin genel olarak
ekonomilerini anlattığım makalemde ülkeler ile ilgi daha geniş kapsamlı
bilgiler de bulabilirsiniz. Son olarak ekonomi ne kadar dalgalıysa o zaman hem ülke ekonomisi hem de hükümetler ve hizmetler dalgalı hale
geliyor. Ortadoğu ülkelerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi; vergi
sisteminin olmamasıdır. Bu ekonomiler daha çok otokritik ülkelerdir.
Verginin olmaması; hizmet veriyor ama vergi toplamıyor. Demokratik
ülkelerde kamu bize hizmeti bedavaya vermiyor. Bizden vergi alıyor. Bizden vergi almıyorsa otokritik yönetimin devamı için bize rüşvet vermiş
oluyor. O zaman enerji kaynakları bittiği zaman rüşvetin kaynakları da
bitiyor. Sosyal hizmetler sunulamıyor. Sosyal çalkantılar ortaya çıkıyor.
Suriye’de petrol kaynakları tükeniyor. Sosyal çalkantılar başlıyor. 1989
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yılında bu ekonomi sürdürülemez sosyal çalkantıların çıkacağını ben
bir yıl öncesinden söylemişti. Daha önceden söyleyenlerde var. Doğal
kaynaklar bittikçe bu rejimler sürdürülemeyecek. Yeni yapılar ortaya
çıkmış olacak.

Sorular
Soru: Göstermiş olduğunuz verilerde Ortadoğu’nun dışa açılmışlığı yüksek yani kapitalist sistemde bütünleşmiş bir ekonomiden bahsediyoruz.
Ama burada paradoksal bir durum var. Amerika da dışa açık ve yüksek
bir ülkedir, teorik olarak baktığımız zaman. Ama bu dışa açıklık, kalkınmış bir ekonomiyi göstermiyor. O zaman dışa açıklıkta ithalat-ihracat
dengesinde neye bakmak daha önemli?
Cevap: Demin söylediğimiz gibi; ekonomi çeşitlenmesi tek bir mal mı
yoksa tonlarca mal mı üretiyor bu ekonomik çeşitlenmişliği gösteriyor. O
entegrasyon anlamında da sadece bir tek enerji kaynağını daha çok ithal
ve ihraç ediyorsunuz. Bu sizin dışa tercihinizi çok fala büyütüyor. Sizin
ekonominizdeki GSYH’da ki payını büyütüp, çok dışa açık gösteriyor.
Bu sizin ekonominizin entegre olduğu anlamına gelmez. Bugün Avrupa
da hangi ülkenin herhangi bir elektronik mağazasına giderseniz gidin
Türk ürünleri ile karşılaşırsınız. Dikiş makinesinden buzdolabına, çamaşır makinesine kadar birçok ürün ile karşılaşabilirsiniz. Ama Ortadoğu
ülkelerinde, Arap ülkelerinde üretilen bir tane elektronik alet/edevat, araç,
tüketim aracı Avrupa mağazalarında bulunmamaktadır. Yani dışa açıklık
başka bir şeydir. Bizim anladığımız anlamda entegrasyon olabilmesi
için çok farklı sayıda malla dışarı çıkabilmek başka bir şey. Özellikle
de hem ihracatın içerisinde hem de ithalatın içerisinde yüksek teknoloji
ürünlerinin payının yüksek olması entegrasyon içinde çok önemlidir.
Örneğin; akıllı telefon.
Soru: Türkiye’nin ekonomik politikası hakkındaki düşünceleriniz. Biz
ticaret açığı kötüdür diyoruz. Dış ticaret fazlalığı iyidir diye bir algı var.
Sizin görüşleriniz nelerdir?
Cevap: Türkiye; 800 milyar dolar GSYH’mız var. 150 milyar dolar ihracatımız, 250 milyar dolarda ihracatımız var. 400 milyar dolarlık bir dış
ticaret hacmimiz var. 400 milyar doları da 800 milyar dolara bölersek
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açıklık derecemiz %50. Ortadoğu ortalamasının altındadır. Ama Türkiye
entegre bir ülkedir. Çünkü ithalat ve ihracatımız çok fazla sayıda maldan
oluşuyor. Bir ülke çok fazla miktarda ihracat yapabiliyorsa ve özellikle
sanayi payının oranları yüksekse bu o ekonominin uluslararası nitelikte
mal ve hizmet üretebilme kapasitesini gösteriyor. Çok yüksek teknoloji
üreten yatırım malı içeren bir ithalatta o ülke ekonomisinin uluslararası
nitelikte mal ve hizmet kullanabilme kapasitesini gösteriyor. Yani Türkiye Ortadoğu’dan bu yönleri ile çok farklı ama maalesef 1946 yılından
beri üç ara dönemlerden itibaren fazla verdiğimiz yıllarda var ama yıllık
itibari ile maalesef 1946 yılından beri hiçbir yıl dış ticaret fazlalığı verememişiz. Ama bunu 25 milyar dolarlık turizm gelirimiz olduğu için bunu
karşılıyoruz. Bilindiği üzere yurt dışına giden işçilerimiz vardı. Onlarda
karşılıyordu. Ama artık Türk yatırımcılar, işçiler, girişimciler, yatırımcılar yabancı ülkelerde çok fazla yatırım yapıyorlar üretim faktör geliri
de önemli ölçüde karşılıyor. Cari işlemler açığının GSYH’ya oranı %5
civarında. 800 milyar dolar olduğuna göre %5 %10 arasında değişiyor
ve %60 - 65 milyar dolarlık cari işlem açığı veriyoruz. Maalesef onun da
45 milyar doları enerji ithalatından oluşuyor. Enerji ithalatını GSYH’dan
çıkardığımız zaman cari açığı 15 milyar dolara iniyor. Bunun GSYH
içindeki payı ihmal edilebilir bir şey. O zaman bizim temel sorunumuz
enerji ile bağımlılık sorunumuz. Onun dışında benim kişisel görüşüm
hızla iki tane değil çok tane nükleer enerji santrali kurması lazım. Hem
nükleer enerji üreteceğiz hem de enerji kaynağına ihtiyacımız karşılanacak. Tabii ki de bu arada çevre ile ilgili her türlü önlem alınmalı. Ama
Türkiye nin acilen nükleer enerjiye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bin
dolarlık milli gelir yaratabilmek için mesela; 27 birimlik enerji kullanılıyor bin dolarlık milli gelir yaratmak için ekonomik işbirliği ve kalkınma
örgütü. Japonya ise; bin dolarlık milli gelir elde etmek için 9 birim enerji
kullanıyor. Türkiye ise; 36 birim. Yani Japonya’nın 4 katı kadar enerji
kullanıyoruz. Yani bizim aynı zamanda enerjinin hem tüketiminde hem
de üretim sürecinde enerji verimini arttırmamız lazım. Enerji verimliğini
Japonya’nın düzeyine getirirsek bu 45 dolarlık enerji yerine 15 dolarlık
enerji ithal etmemiz anlamına gelir ki bu da cari işlem açığımızı 60
milyar dolardan 30 milyar dolara düşürürüz yani %10 olan cari işlem
açığını %5 oranına düşürürüz. Ve bununla daha kolay başa çıkarabiliriz.
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Soru: Bu durumda enerjiyi katma değeri yüksek sektörlere kaydırmak
lazım. Son zamanlarda inşaat furyası başladı aslında bunlar enerjiyi
emen sektörler yani katma değer vergileri yüksek olmayan sektörler. Belki
gözümüze hoş geliyor o yapılar. Herhalde biz büyümemizi katma değeri
yüksek olan alanlara kaydırmadıkça Japonlar belki bir bilgisayar çipi
üretip bizim kurduğumuz siteye eş değer bir site inşaa ediyor
Cevap: Mesela GSYH içerisinde hizmetler sektörünün payı arttıkça
kentleşme oranı arttıkça ülkenin enerji tüketimine ne oluyor? Ekonomik
ve sosyal göstergelerle enerji tüketimini analiz ettiğimiz bir makalemizde detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Türkiye’yi 1980 yılından günümüze
kadar baz alarak Türkiye deki enerji kaynaklarını ayrıştırdık. Bu şu demek. Enerji tüketimindeki değişimin ne kadarı mal ve hizmet üretimin
değişiminden kaynaklanıyor. Daha çok mal ve hizmet üretirseniz enerji
ihtiyacınız olacak. Ama aynı zamanda ürettiğiniz malı daha çok enerji
kullanılan sektörde üretiyorsanız daha çok enerji ihtiyacınız olur. Daha
çok enerji kullanılan sektörler yerine daha az enerji kullanılan daha
yüksek katma değer üreten akıllı telefon gibi çok az enerji kullanıyorsunuz ama 2.000 dolarlık bir mal üretiyorsunuz. Yani az enerji kullanılan sektörlerde üretirseniz mal ve hizmetinizi milli gelirinizi daha çok
mal ve hizmet üretmenize rağmen daha az enerji tüketmiş olabilirsiniz.
Üçüncüsü de tekne lojik. Bizim aynı zamanda hem tüketim hem de üretim süreçlerinde enerji yi daha verimli kullan yani daha verimli enerji
kullanan bir makine üretmesi lazım makine mühendisimizin. Elektronik
mühendisimizin daha düşük enerji kullanan ampul üretmesi gerekiyor.
Demografik yapılarda ekonomiyi belirler. Ortadoğu’da nüfusun 1/3’i,
15 yaşın altındadır. Her 3 kişiden biri 15 yaşın altındadır. Bu gelecek
kuşakların doğurganlık oranın yüksek olduğu anlamına geliyor. Yani bu
ekonominin iş gücü sorunu olmayacak. Sorun bu iş gücünü iyi eğitmek.
Dünya Bankası’nın verilerine göre Ortadoğu da iş gücü eğitimin oldukça
iyi olduğu belirtilmektedir. Ama Ortadoğu da herkes sosyal bilim okuyor.
Çünkü kamu sektöründe, hükümette iş bulabilmek istiyor. Ortadoğu’daki
gençler makine mühendisliği okumuyor. Herkes uluslararası ilişkiler
mezunu, iktisatçı olsaydı iyi bir durum olur muydu? Ekonominin ekonomik gelişmeye katkı sürecinde hangi insan gücüne ihtiyacı varsa onu
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üretmesi lazım. Ortadoğu’da ki gençler doğal olarak makine mühendisliği
okumuyor. Çünkü hükümetin makine mühendisi kullanacak fabrikası
yok. Hükümetin polisi, jandarması, memur belediyeciliği var. Herkes
iş bulacak yeri okuyor. Nüfus eğitimli fakat eğitimin niteliği ekonomik
kalkınma için gerekli olan nitelik değil. Daha çok teknik elemana ihtiyacı
var. 2012 verilerine göre yaşam beklentisi Avrupa da 79 yıl, Ortadoğu’da
ise 69. Genç nüfus; Ortadoğu’da %1,7, dünya ortalaması 1,2 yani dünya
ortalamasının yarım puan üzerinde. 5/6 çocuk ortalama doğum yapan
Ortadoğulu hanımların daha az doğum yapması lazım. Gelişmiş ülke ortalaması 7/1000. Diyelim ki her yıl 100 tane laptop üretiyoruz. Her yıl 100
tane yeni çocuğumuz olsa hepsine bir tane laptop verebiliriz. Ama 105
çocuğumuz olsa her birine laptop veremeyiz. Yani hızlı nüfus artışı kişi
başına düşen sermaye malı miktarını azaltıyor. Sermayeyi tanımlarken
sermayenin bir özelliği de iş gücü üretkenini artırıyor. Kişi başına düşen
sermaye miktarı azalınca iş gücünü üretkenliğinin verimliliği azalıyor.
O da ülkenin ekonomik kalkınmasını yavaşlatıyor. Yani nüfus hızını
azaltmak sermaye birikimini artırmaya iş gücünün verimliliğini artırmaya
ekonomik gelişmeyi artırmaya yönelik önemli bir politika önermesi.
Soru: Türkiye’nin ithalatının fazla olduğunu söylediniz. Fakat ithalat
sürekli fazla olursa dış borçlanma büyümüş olur.
Cevap: Daha öncede söyledim. 1946 yılından beri hiç dış fazlamız yok.
Türkiye İstatistik Kurumu web sayfasına bakın. 1946’dan beri fazla verilen bir yıl yok. Dış borç sürekli birikme anlamına gelmeyebilir. 1946’dan
beri bu açıklar birikseydi günümüze kadar Türkiye’nin GSYH sının 4-5
katı kadar dış borcumuz olurdu. Bu sadece dış ticaret açığıdır. Daha
sonra da dediğim gibi turizm geliri ile kapatabilirsiniz. İş gücünüzü çok
iyi yetiştirirsiniz gider dış ülkede çalışır. Sizin ülkenizi döviz gönderir.
Buna faktör açığı diyoruz. Dış ticaret açığınızı kapatabilirsiniz. Sizin
girişimcileriniz. Mesela Moskova ya gidiyor bit Türk inşaat firması en
büyük alışveriş merkezini kuruyor ordan kar ediyor ve onu Türkiye ye
transfer ediyor. Bu süreç sonsun bir süreç değil kalkınma sürecinde böyle
davranılmalı. Ama ithalatımızda yatırım ve sermaye malından oluşmalı.
O malları burada katma değeri yüksek hizmet sektöründe kullanacağız.
Hızla ekonomimiz büyüteceğiz. Sonra ihraç edeceğiz. Kalkınma süre213
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cinin başında önce ithal edip sonra ihraç edeceğiz. İkinci kuşak da artık
Amerika’ya akıllı telefonu biz üretip biz satacağız.
İthal ettiğiniz ürünlerinin fiyatının ihraç ettiğiniz ürünlere fiyatının oranının bir teknik adı var. Buna ticaret hadleri diyoruz. Yani bir birim mal
ithal etmek için ne kadar mal ihraç etmeniz gerekiyor. Bir tane akıllı
telefon ithal etmeniz için kaç ton buğday vermeniz gerek. Bir tane akıllı
telefon için bu sene 100 kilogram buğday vermeniz gerekiyorsa gelecek
sene 120 kilogram vermeniz gerekiyorsa bu şunu gösteriyor ki uluslararası ticaret sizin aleyhinize geliştiği anlamına geliyor. Yani sanayi ürünleri
tarım ürünleri doğal kaynaklarla fiyatlarıyla uzun dönem gelişmesiyle
önemli bilgi taşıyor. Uzun dönemde sanayi ürünleri fiyatları tarım ürünleri fiyatlarından daha hızlı artar. Dolayısıyla sürekli sanayi ürünü ihraç
eden ülkelerin lehine gelişir bu durum bu bir. İkincisi Bangladeş örneğine
gelelim. Bir laptop üretemiyorsunuz siz. Amerika’ya bakın, laptop’un
bugünkü haline gelmesi 50 yıl almış bir süreç. Bu durumda Bangladeş
kendi bilgisayarını üretmek için 50 yıl mı kaybetsin. O yüzden demek
istediğim o ki kalkınma sürecinin başında bu alet/edevatı makinenin
teknoloji ürünlerin ithal edilmesinde bir sorun yok. Japonya da Çin de
Güney Kore de aynı şeyi yapmış. Başta onu satın alacaksın ama daha
sonra zamanla onun benzerlerini kendiniz üretmeye başlayacaksınız. Fiyatlama süreci bazen maliyet sürecinden farklılaşıyor. O ülkenin gümrük
politikasıyla alakalı olabiliyor. O ayrıntıya bakmak lazım.
Soru: İlk yerli helikopter üretildi. Bunun yerli ekonomi açısından olumlu
bir yansıması olarak değerlendirebilir miyiz?
Cevap: Tabii ki değerlendirebiliriz. İnşallah daha çok üretiriz.
Soru: Bazı parçalar yurt dışından alınıyor ama burada monte ediliyor.
Cevap: Helikopteri burada ürettik inşallah parçalarını da burada üretiriz. Özellikle askeri ürünler dünya teknoloji üretim tarihine bakarsanız
önemli kısmı askeri sektörde üretilmiştir. Askeri ürünlerin yerli üretimi,
hem ulusal güvenlik açısından hem de teknoloji üretim alanında önemli
bir şeydir. Askeri ürünler yüksek maliyetli ürünlerdir. İthalatı azaltma
konusunda da büyük katkı sağlar.
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Ortadoğu’da Enerji
Doç. Dr. Oktay Tanrısever

B

en Oktay Tanrısever. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde enerji
konularında dersler veriyorum. Sizinle bu programınız kapsamında
Ortadoğu’da enerji konularını ele alacağım. Öncelikle tek taraflı olarak
ben anlatacağım. Daha sonra da sizin sorularınıza cevap vermeye
çalışacağım. Ben konuşurken açık olmadığını düşündüğünüz herhangi
bir nokta olursa elinizi kaldırın. Açıklama yapmam gereken konularda
konuşmanın sonuna kadar beklemenize gerek yok. Son bölümde daha
interaktif bir tartışma bölümümüz olacak. Tabii hepinizin beklentisini,
bilgisini bilmiyorum; eminim hepiniz farklı bölümlerden seçildiniz.
Herkes Uluslararası İlişkiler bölümünden olmayabilir. Bu nedenle biraz
temel bilgileri konuşacağız.

‘Enerji diplomasisi nedir? Genel olarak enerjinin Uluslararası İlişkilerde
ne gibi önemi var?’ Bu soruların cevaplarını aktaracağım. Daha sonra
Ortadoğu’da farklı özelliklere sahip olan bölgelerin enerji profilini size
anlatacağım. Son bölümde de diplomasi alanında enerjinin güvenliği ve
bölgedeki gelişmelerin yansımalarını sizlerle Uluslararası ilişkiler perspektifiyle tartışacağız . Dediğim gibi bunu takip eden bölümde eminim
çok değişik konularda çok değişik sorularınız olur ve onları cevaplayacağım. Enerji konusu, Uluslararası İlişkilerde son yıllarda önemi daha
çok vurgulanır hale gelmiştir; ortaya çıkan her uluslararası olayın bir de
enerji boyutu varmış gibi bir izlenim bulunmaktadır bu tabii ki kısmen
doğrudur. Çünkü enerji ne kadar önemli olursa olsun her şeyi belirleyen
bir faktör değildir. Enerjinin önemini kavramak için biraz da enerjinin
günümüz toplumunda neden kritik bir rolü olduğunu bilmemiz gerekir
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diye düşünüyorum: Sizce neden olabilir? Bir fikri olan var mı? Mesela
sizce biz neden özellikle son yıllarda çok fazla enerji konularını konuşuyoruz? Enerjiyi vazgeçilmez kılan nedir?
Öğrenci: Kaynakların sınırlı olması olabilir, kontenjandan kaynaklandığını düşünüyorum.
O.Tanrısever: Dediğiniz doğru ancak biz enerjiyi sınırlı görmüyoruz.
Enerji sınırsız bir kaynaktır.
Öğrenci: Enerji arzı güvenliği konusunda problemler var. Bu nedenle
Ortadoğu’da son yıllarda daha çok gündeme geldiğini düşünüyorum.
Öğrenci: Enerji üretimden lojistiğe kadar hayatımızda vazgeçilmez
konumdadır. Örneğin; günümüzde sanayi üretimi yaparken çalıştığınız zamana göre farklı enerji kaynaklarından yararlanmadan bir şey
yapamazsınız ya da ürettiğiniz bu malları taşımak için kullandığımız
lojistik olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bugün Türkiye elektriğinin
%50’sinden fazlasını doğal gaz ile üreten bir ülkedir. Sadece evimizde
aydınlanma için kullandığımız ya da yakıt olarak kullandığımız bir şey
değildir enerji. Enerji, üretime dayalı elimize ulaşan her şeyi etkileyen
bir faktördür.
O.Tanrısever: Çok güzel.
Öğrenci: 1970 yıllarında ortaya çıkan petrol krizleri de enerjinin önemini
daha da vurgular hale gelmiştir. Petrol krizlerinin dünya ekonomisine
etkisi, uluslararası boyutta ve diğer allarda enerjinin önemini arttırmıştır.
O.Tanrısever: Sizin yorumunuz da gayet güzel. Sizin dedikleriniz enerjinin neden bu kadar gündemde olduğunu açıklamaktadır.
Krizler oldukça medya bu konulara daha çok ilgi duyuyor ve farklı açılardan bu konuları incelemeye koyuluyor. Dediğiniz gibi 1973’te petrol
krizinden sonra enerjinin çok önemli bir şey olduğu hakkında bir genel
kanı oluşmuştur. Daha önce ihmal edilen, altı kalın çizgilerle çizilmeyen bir konuydu enerji. Ama giderek Uluslararası İlişkilerin merkezine
oturuyor olması krizlerden kaynaklanmaktadır.
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Biraz önce arkadaşımızın bahsettiği, enerjinin modern dönemlerdeki
önemiydi. Aslında enerji her zaman ve her tarihte önemliydi çünkü enerji
var olmadan hayat olmaz. Çok basit bir şekilde hayatın kaynağı enerjidir
diyebiliriz. İlk insandan bu yana hatta ilk canlıdan bu yana ve cansız
varlıklara varıncaya dek enerjiden yararlanıyoruz. Evrenin oluşumunun
özünde enerji vardır. Gezegenlerin belli bir yörüngede hareket etmesi
gibi birçok şey enerjiyle mümkündür.
İlk çağlarda enerjiye önem atfedilmiyordu. Çünkü enerji var olan şartlar
da kullanılabildiği kadarıyla kullanılıyordu olduğu kadar tüketiliyordu.
Örneğin ilk çağlarda köleler güçlerinin yettiği kadarıyla çalışıyor, diğer
insanlar günlük hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor, insan emeğinden
fazla ortak enerjiye dayalı bir şey yoktu. Ama endüstri devriminden
sonra arkadaşımızın da belirttiği gibi endüstriyel üretimin temel unsuru
olarak enerji kaynakları ortaya çıktı. Başta kömür olmak üzere buhar
makinesinin icadı ve bunun trenlerde kullanılması ile birlikte enerjiye
daha çok ihtiyaç duyar olduk çünkü daha çok üretir olduk. Endüstri
sayesinde fabrikanız varsa o fabrikayı işletecek kadar enerji ve yeterli
vakit ile üretiminizi hızlandırıyorsunuz. Bu nedenle fabrikaların ortaya
çıkması, ulaşım araçlarının enerji ile çalışır hale gelmesi dünyada enerji
tüketimini sınırsız bir şekilde arttırdı. Tabii sınırsız artış yaşanınca kaynakların elde edilmesi, korunması ve çıkarılması ihtiyacı ortaya çıktı.
Daha sonra petrolün 20.yy’ın başında gündeme gelmesiyle birlikte daha
fazla kâr veren enerji kaynakları keşfedildi. Yani kömürün yanında petrol
çok verimli bir enerji kaynağı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
da radyoaktif maddelerden elde edilen enerjinin değişik alanlarda kullanılmasıyla çok daha fazla enerjinin üretilebilir ve bunun da endüstriyel
üretimde tüketilebilir olduğunu gördük. Böyle olunca enerjinin çok değişik formları ortaya çıktı ve bunlarda tabii ki hem teknoloji anlamında
hem teknoloji üretebilmek hem de ham madde kaynaklarını korumak
amacıyla yararlanmak gerekir. Enerjiyi elinizde bulundurmak istiyorsanız
ya paranız olacak enerji alacaksınız ya da sizde varsa da onu koruyacaksınız, sizde yoksa alacaksınız. Enerjiye sahip olmak onu kullanmak
için yetmemektedir. Elinizde bulundurduğunuz enerjinin üretilmesi ve
kullanılabilmesi için teknolojinizin de olması gerekmektedir. Son yıllarda
ülkeler ekonomik üretimlerini arttırmak refah düzeylerini geliştirmek
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için hem enerji üretimini hem de tüketimini arttırmak için yarışıyorlar.
Yani dünya da enerjiyi daha çok kullanma yarışı vardır. Şimdi Ortadoğu
bu resmin içinde niye oturuyor dediğimizde Ortadoğu aslında uzun süre
bu resmin içinde çok da yeri olmayan bir bölge yani geri kalmış, enerji
kaynakları da petrol, doğal gaz dışında fazla olmayan bir bölge.
Petrol; 19.yy sonu 20.yy başında rezervlerinin ne kadar büyük olduğunun
anlaşılmasıyla önem kazanmıştır. Dünya ticaret yolları açısından Ortadoğu petrollerinin hem kalitesi hem de petrolün taşınma yollarının kritik bir
yerde olması, Ortadoğu petrollerine ekonomik bir önem kazandırmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu bölge soğuk savaş yıllarında bir
rekabet alanı haline gelmiştir. Bölgenin kendinden kaynaklı öneminin
yanı sıra bölgenin enerji dinamiklerinin belirleyici olması, soğuk savaş
yıllarında bölgenin kendini küresel rekabet içinde de bulması Uluslararası
İlişkileri etkiler hale gelmiştir. Ortadoğu da yaşayan halklar, buralarda
yatırım yapan şirketler, küresel anlamda liderlik gösterip rekabet eden
ülkeler; enerjinin üretimi taşınması ve tüketimi süreçlerinde Ortadoğu
ile daha çok ilgilenir oldu. Ortadoğu’nun 1973’e kadar pek de politize
olduğu söylenemez. Yani yer yer ulusallaştırma kamulaştırma kaydettiklerinden dolayı siyasi iç politika meselesi olarak petrolü görüyoruz.
Özellikle petrol üretiminin çok olduğu ve başlarda bunun uluslararası
petrol şirketleri tarafından yapıldığı ülkeler de genel petrol şirketleri
buraları kamulaştırma yönünde bir siyaset izlemeye başladılar. Tabii
ki arap milliyetçiliği, pers milliyetçliği gibi unsurlardan dolayı burada
milliyetçilik unsuru beslendi. Ancak milliyetçilik bir dönem önemliyken 1970’lerin sonunda 1980’lerin başında giderek radikal İslam hareketlerinin ve değişik İslamcı hareketlerin versiyonlarının da etkileri
kendini göstermiştir. Gerek İran’ daki gelişmeler gerek Körfez Ülkeleri’nde ki gelişmeler gerekse diğer ülkeler de konu ideolojik boyutlarda
çeşitlenerek yaygınlaşmıştır. Yani enerji kaynakları değişik grupların
inceleme alanına girerek onu elde edebilmek için değişik stratejilerin
geliştirildiği bir konu oldu. Toplumlar Ortadoğu’da ki tüm gelişmeleri
enerji bağlamında ele alır oldu ancak bu doğru bir yaklaşım değildir.
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Arap ülkelerinde ki milliyetçilik ya da değişik ideolojilerin ortaya çıkması bazen oraya yatırımları istismar etmektedir. Ortadoğu’da yeterli
teknolojik alt yapının olmaması, gelir kaynaklarının kısıtlı olması ve
enerjinin işlenip dışa satılması gerekir çünkü gelir kaynağı budur. Bu
nedenle bu durumu fazla politize etmenin bir anlamı yoktur. Özellikle
offshore bölgeler de yani deniz de yapılan petrol doğal gaz üretiminde
çok ileri teknoloji gerekiyor. Bu teknolojiye çok az ülke ve şirket sahip,
haliyle eğer o üretimi yapacaksanız bir anlaşma yapmanız gerekmektedir.
Buna ‘Üretim Paylaşım Anlaşması’ (Production Sharing Agreement)
denilmektedir. Bunun üzerinden gidiliyor yani tek tek olaylar, her ay bir
üretim yatırım anlaşması gibi bir boyutu var ama dediğim gibi Ortadoğu’daki değişik çevreler biraz abartarak biraz kendi siyasi gündemlerine
bunu yerleştirmek maksadıyla enerji temelli bir siyasi söylem geliştiriyor.
Ortadoğu’da, iç politikada ideolojik bir boyutu var enerjinin. Ama buna
ilaveten enerji kaynaklarının tabii ki paylaşılmasına dair, korunmasına
dair bir rekabet var. Yani üretimde ticaret konusunda yapılan tartışmalarının çoğunun yersiz olduğunu söylesek de yine de değişik gruplar
enerji kaynaklarını ele geçirince muazzam güç elde ettikleri gerçeğinden
hareketle birazcık kaynak kontrolü anlamında bir hareketlilik söz konusu.
Gerek etnik grupların Ortadoğu’daki değişik ideolojik grupların özellikle
keşfedilmiş ve çalışan petrol sahalarına dönük olarak yaptıkları saldırılar
buraları elde edebilmek, daha çok güç kazanmak için geliştirdikleri stratejiler vardır. Gerçekten de petrolü elinde tutan doğal gaza da sahip olan
büyük güç elde etmiş, büyük bir servetin üzerine oturmuş oluyor. Bunu
da hem siyasi hem uluslararası güce çevirmesi çok zor değildir. Yeter ki
o kaynağı ele geçirmeye muktedir olsun onu elinde tutabilir olsun. Son
zamanlarda Pan-Arap hareketleri, ideolojik hareketler, radikal İslamcı
hareketler Ortadoğu’da petrole göz diktikleri için petrol kaynaklarını
ele geçirip ondan güç elde etmek amacıyla farklı stratejiler izliyor. Bu
nedenlerle Ortadoğu’da çözümlenmeye doğru gidilmekte ve silahlanma
yarışları olmaktadır. Bu iki dinamiğin yani çözümlenme ve silahlanma
dinamiklerinin bir araya gelmesi Ortadoğu’da bugünkü manzaraya neden olan iki unsurdur. Ortadoğu’da enerji olmasaydı bu kadar hareketli
olmazdı. Ama kontrol etme güdüsü ve bunun zorlukları, kırılganlığı yani
kontrol edenlerin tam kontrol edememiş olması kontrole niyetli olanların
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da biraz gayretle az da olsa bir şey elde edebiliyor olması bölgeyi daha
kırılgan daha çözülen istikrarsız bir yapıya doğru götürüyor. Bu durum
devam edecek gibi anlaşılıyor yani şu anda Ortadoğu da bir istikrar,
kalkınma, refah perspektifi sizinde fark ettiğiniz gibi görünmüyor ama
bunun altındaki sebep dediğim gibi kontrolün yani enerji kaynaklarının
kontrolünde bir istikrar olmaması ve iştahların kabarmış olmasıdır. Sorun
çözüm mekanizmalarının, barışçıl çözüm mekanizmalarının Ortadoğu’da
çok gelişmemiş olması. Tabii ki bunun çok altına gittiğiniz zaman toplumun çok az gelişmiş olması vs. gibi toplumsal faktörleri görebileceğiniz
gibi daha kurumsal sebeplerinde ortada olduğunu görmekteyiz. Şimdi
bu manzaraya bakınca daha yapısal manzarada sorunların odaklandığı
yerlerle kaynak bölüşümü meselelerinin olduğu yerler arasında da bir
paralellik olduğunu görüyoruz. Yani Ortadoğu’daki daha çatışmaya açık
olan yerlerde enerji ile bir korelasyon var. Ama her yerde değil özellikle
kapasite boşluğu olan ve zayıf devlet olan bölgelerde bunun biraz daha
öne çıktığını görüyoruz. Güçsüz devletlerin olduğu görece bölge standartlarında bu sorunun birazda denetim altında olduğunu görebiliyoruz.
Bölgede tabii ki biraz istikrar bütün dünyanın menfaatine olacaktır. Bütün dünya da bölgede en azından bir ölçüde sürdürülebilir bir istikrarın
olması için çaba sarf ediyor. Mısır gibi Suudi Arabistan gibi İran gibi
ülkelerin belli bir devlet kapasiteleri vardır. Yani kendileri güç projekte
edebiliyorlar. Bunun getirdiği bir ön görülebilirlik ortamını Ortadoğu’da
görebiliyoruz ama istikrarsızlığın olduğu yerlerde özellikle petrol zengini
olan yerlerde paralellik arz ettiğini ya petrolün kaynağı ya da taşınma
hatları potansiyel boru hatlarında gözle görülebilir bir artış var. Yani
Ortadoğu’nun her tarafında bir istikrarsızlık yok.
Bölgenin ikinci bölümünü oluşturan enerji profili konusuna geçersek dünyada ki en önemli petrol kaynakları; gerek kalite gerek miktar açısından
Ortadoğu’da bulunmaktadır. Çok değerli rafineri ürünlerinin elde edildiği
enerji kaynakları esasen Körfez ülkelerinde üretilir. Körfez ülkelerinde
de en çok kaynağa sahip ülkeler olarak Irak, İran, Suudi Arabistan diyebiliriz. Gerek coğrafyalarının büyüklüğü gerekse gerçekten çok zengin
kaynaklara sahip olmasından dolayı bu ülkeler önemlidir. Coğrafi olarak
daha küçük olan ama metrekaresine daha çok zengin kaynağın düştüğü
ülkeler vardır. Körfez İş Birliği Konseyi üyesi olan bu ülkeler; Katar,
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Kuveyt gibi ülkelerdir. Petrol rezervleri anlamında öne çıkan ülkeler ise;
Irak, İran, Suudi Arabistan’dır. Dünyanın en zengin doğal gaz kaynakları
da Katar’dadır. Özellikle enerji likit doğal gaz da dünyanın en önemli
rezervlerine sahiptir. Bu bölgeye ilaveten enerji kaynakları anlamında
Ortadoğu’nun diğer bölgelerinde de az da olsa dikkat çekici kaynaklar
olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Mısır da özellikle son yıllarda
keşfedilen doğal gaz ve bazı petrol sahalarının olduğunu biliyoruz ama
körfezle mukayese edilebilecek düzeyde değildir. Aynı şekilde Cezayir
Ortadoğu’nun en önemli enerji kaynaklarında hem rezerv hem de üretim
anlamında zengin bir ülkedir. Libya da bu anlamda çok zengin bir ülkedir. Hem kaliteli petrol hem de işletim maliyetinin düşüklüğü anlamında
Libya’daki kaynakların çok önemli olduğunu biliyoruz. Hem Kuzey
Afrika da hem de Körfez Bölgesinde odaklanmış durumda bölgenin
kaynakları öz itibariyle. İstikrarsızlıklara baktığımızda da şunu görüyoruz: Enerji üretiminin daha kurumsallaşmadığı ve ticaret yollarının da
son yıllarda önem kazandığını Levant bölgesi özünde kaynakları daha
sınırlı olan Suriye Ürdün gibi ülkelerin ticaret yolları yani transit ülke
rolü açısından önemi artmış durumda. Aynı şekilde yeni yeni gelişen Kuzey Afrika’daki sektörün de nasıl şekilleneceğini bu istikrarsızlıklarının
sona ermesi belirleyecek. Yani oradaki kaynak rekabetinin bir süre daha
devam edeceği anlaşılmaktadır. Özellikle Libya’daki istikrarsızlıklar
son yıllarda artarak devam etmektedir. Özellikle ülkenin doğusunda
Bingazi Bölgesinde tekrar bir istikrarsızlık dalgası başlamıştır. Ülkenin
doğusu ile batısı arasında bir koordinasyon ortadan kalkmıştır yani gerçekten bir 5-10 sene sonra Libya gibi bir siyasi birimden bahsedilebilir
mi tam olarak bir şey söylemek zor. Burada tabii ilginç olan Cezayir’in
çok istikrarlı olmasıdır. Körfez ülkelerinin bir kısmının ve Cezayir’in
istikrarlı olması bir açıdan hem bu ülkelerde yaşayan insanlar için, bölge
için hem de dünya için bir şanstır. Çünkü petrol ülkelerinin istikrarsız
olması kimsenin istemediği bir şeydir. Sebep ise fiyatlarda dalgalanma
olmasıdır. Fiyatların çok dalgalanması özellikle tüketiciler tarafından
arzu edilmez. Özellikle Türkiye gibi Avrupa ülkeleri Japonya Çin gibi
esasen enerji tüketiminde dışa bağlı ülkeler bütçelerinin kötü yönde
etkileneceğinden dolayı bu fiyatların artmamasını isterler. Satanlar da
bu işten avantaj elde etmezler çünkü bu tür krizler küresel krizi de et221
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kilediği için petrole olan talepte azalmaktadır. İstikrarlı piyasa istenir.
Enerji ile ilgilenenler üretim sahalarının ya da nakil hatlarının kontrolü
üzerinde bir tartışma olmasın isterler. Zayıflayan rejime dair tartışmaların
olduğu ülkelerde bu gibi belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Çünkü bazı
gruplara fırsatlar ortaya çıkıyor ve onlar kendi menfaatleri için dünyadaki
küresel ekonomiyi önemsemezler. Bu açıdan bakınca Ortadoğu’daki
enerji konusuna otoriter rejimlerin; Suriye de olduğu gibi, daha önceden
Saddam döneminde Irak’ta olduğu gibi bunlar sürdürülebilir sistemler
olamadılar. Çünkü enerji kaynaklarının veya nakil hatlarının merkezi
otorite tarafından kontrol ediliş biçimi bunun halkla da paylaşılmamış
olması bir huzursuzluk yaratmıştır. Daha fazla pay elde etme kavgasını
üretmiş oluyor ve bunun demokratik mekanizmalarla çözecek durumları
olmadığı için bu otoriter ülkelerde istikrarsızlık daha kontrol edilemez
bir aşamaya geçmektedir. LLibya ve Suriye, Irak’ta görünenden daha
demokratik yapılar olabilseydi ya da Körfez ülkelerinde olduğu gibi
monarşik yapıların yönetebileceği yapılar olsaydı belki öngörülebilir
bir istikrar olabilirdi. Bu ülkelerin en zayıf olduğu genel olarak enerji
profillerinden biri de yatırım kapasitelerinin az olması yani yeni enerji
kaynaklarına yatırım yapabilecek kapasitenin olmaması teknolojinin az
gelişmiş olmasıdır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının deniz
bölgelerindeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi açıkça
ileri teknoloji istiyor ve bu ülkelerde bu teknoloji yoktur. Bazı ülkeler bu
yeni teknolojiyi kullanıp bu açıdan da enerjilerini daha sağlıklı biçimde
elde edebiliyor. İsrail bölgenin teknolojik açıdan en gelişmiş ülkesidir.
Aynı şekilde güneş ve dalga enerjisinde ciddi bir kapasite söz konusudur. Doğu Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen doğal gaz kaynaklarının
geliştirilmesinde de ilk defa üretim aşamasına da geçebilen ülkedir.
Kıbrıs’da, kapasitesinin çok sınırlı olmuş olması, anlaşmazsızlıkların
devam ediyor olması, adanın kuzeyinde ve güneyinde bir uzlaşmanın
gerçekleşmemesi Kıbrıs’daki kaynakların ekonomik olarak kullanılmasını engelliyor. Kıbrıs’da taraflar görüşmelere başlamıştır umarız bu
süreç olumlu gelişmeler getirecektir. Böyle olursa oradaki kaynaklar da
gelişebilir. Diğer ülkelere baktığımızda Mısır, Suriye, Lübnan gibi tipik
bir alt yapısı yoktur.
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Soru:Hocam, İsrail münhasır ekonomik bölgesinde bulunan rezerve
ispatlandı mı bildiğim kadar ispatlanmamıştı. Şu an durum nedir?
O.Tanrısever: Şimdi ispatlanmış kaynaklar konusunda bizim gibi dışarıdan gözlemcilerin, şirketlerin açıklamalarıyla tatmin oluyorsunuz. İsrail’in açıklamalarında bu tip bir rezervde azaltma olmadı ama Kıbrıs’da
Nobel enerji şirketi ciddi anlamda rezervlerinin varsaydıklarının altında
olduğunu söyledi. Tabii ki bunu böyle söylemiş olmalarının herhangi
bir anlamı yoktur. Rezervler hakkında üçüncü aktörlerin güvenilir yorum yapabilmesi çok zor o sahayı etüt eden şirketler ancak bunu bilir.
Bazen yatırım çekmek için bilerek abartmalar olabilir ya da az olduğu
söylenebilir politik açıdan, dış politika amacıyla bunu yapıyor olabilirler. Üçüncü aktörler bu açıklamaları dinleyip not almak durumundadır.
Türkiye’ de kendi araştırmasını Shell Şirketi ile birlikte yapmaktadır.
Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımız içinde, münhasır ekonomik alanda
Türkiye araştırma yapmaktadır. Rezerv bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Ama en doğru bilgi olarak şirketlerin bilgilerini doğrunun
altında veya üstünde olsa da kabul görmek lazımdır.
Kıbrıs’ın çevresindeki 12 sahayla ilgili olarak bazı spekülasyonlar yapılmaktadır. Rumlar rezervlerini önce çok arttırdı daha sonra
yine kendileri azalttı. Bazen kamuoyunu mutlu etmek içinde bunlar
yapılabiliyor. Örneğin ekonomik krizlerin olduğu ülkelerde petrolün miktarı abartılıp toplumun bir kaç yıl daha bu duruma katlanması istenebiliyor. Ancak şirket, mühendislerinin araştırmaları sonucu olana itibar etmek lazımdır. Ancak bu devlet sırrıdır. Ülkeler rezerv durumlarını tahmini olarak söylerler, kesin bir şey söylemezler.
Ortadoğu’da çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeli bulunmaktadır.
Çöl olan bir bölge ve enerjisi güçlü, ancak bunun çok az geliştirildiğini
görüyoruz. Körfezdeki ülkeler petrol zengini oldukları için bu konuda
ciddi bir yatırım bulunmamaktadır. Aslında büyük bir potansiyel var
uluslararası yatırımcıların burada uzun vadede gerek güneş enerjisi gerek
rüzgar enerjisi konusunda yatırım yapabileceklerini düşünüyorum ama
ülkelerin de bu konuda yatırım olanaklarını arttırmadığını görmekteyiz.
Böyle de ilginç bir durum var. Kendilerini geliştiremedikleri için kimisi
fakir oldukları için kimisi de ağırlığı petrol ve doğal gaza verdiği için
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bunun ihmal edildiğini görüyoruz. Dünya haritasına baktığımızda buranın
birincil güneş enerjisinde önde gelen ülkeler olması gerekirken, dünyada
güneş enerjisi üretiminde önde gelen ülkelerin Kuzey Avrupa ülkeleri
yani güneşin daha az olduğu ülkeler olduğunu görüyoruz. Bunu açkılayan
bir sebep teknoloji ama diğer faktörde bu konuda yatırımlar için müsait
bir ortamın olmasıdır. Bu ülkeler ne yazık ki buna çok önem vermemektedir. Çevre ve karbon konusunda da çok duyarlı olmadıklarını, gerek
iklim değişikliği müzakerelerinde gerekse kendi ülkeleri içindeki karbon
emisyonunu azaltılması için tedbir almamalarında bunu görüyoruz. Bu
bölgede enerji politikalarının çok çağdaş olmadığını söyleyebilirim bu
noktadan hareketle son bir gözlem olarak da bölge ülkelerinin enerjiye
bakışından daha çok ham madde odaklı olduklarını gözlüyoruz bu da
bölgenin ciddi bir eksikliğidir. Enerjide esasen bitmiş ürünleri satmak
yani rafine edilmiş ürünün pazara sunulması bu ülkelere daha çok artı
değer katabilir ancak bu olmamaktadır. Bazı ülkelerde bu teknolojiyi
elde edemedikleri ve bu işletmeleri etkin çalıştıramadıklarından dolayı
bu durumla karşı karşıyayız. Bazı ülkelerde de doğrudan satışın işletim
sonucu satışına göre biraz daha kolaya gelmesinden dolayı bu yöne
gidilmediğini görüyoruz. Bu da tabii ki enerjide ciddi bir durumdur.
Bölgede, İsrail dışında neredeyse yeni teknolojilere yatırım yapan bir
ülke bulunmamaktadır. Güneş enerjisi gibi daha doğa dostu enerjilerin
üretilmesine özen göstermediklerini görüyoruz. Ortadoğu da zaten bir
çevre krizi yaşanmaktadır. İklim değişikliği, enerji-çevre ilişkisinde Ortadoğu ülkelerini duyarsız ve kapasitelerini geliştirmediklerini görüyoruz.
Öğrenci: kaya gazı nedir?
O.Tanrısever: Kaya gazı yeni bir teknolojidir. 1970’lerde daha deneysel
olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra belli ülkelerde üretimi yapılmış
ama yaygın üretimi esasen Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmış ve
başarılı olmuştur. Bölge ülkelerindeki kaya gazı potansiyeli yönünde bir
araştırma yok daha çok kaya gazı konusuna meraklı olan ülkeler Doğu
Avrupa ülkeleri gibi ülkeler araştırma yapmaktadır. Bu ülkeler %100
düzeyinde Rusya’dan alınan gaza bağımlı oldukları için biraz onlara umut
olmuştur. Acaba Polonya, Litvanya, Ukrayna’daki rezervler kullanılır
bir yerel üretim olabilir mi? Soruları akla gelmiştir. Türkiye’de de belli
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sahalarda araştırmalar yapılıyor. Bunun çok kolay olmadığını söylemek
lazım. Teknolojide daha çok su kullanılıyor suyu da kirleten bir sistemdir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde başarılı kullanılması sebebi rezervlerin
olduğu yerde fazla suyun olmamasıdır. Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da
yoğunlukla yaşanılan yerlerde bu deneylerin yapılması önerilmeyebilir ve
toplum da bundan hoşlanmayabilir. Çünkü Ortadoğu’daki insanlar için su
petrol kadar önemlidir. Çöl yoğunluklu bu bölgede çok kıt kaynakta olan
suyun enerji üretilmesi adına kirletilmesi tepki çekecektir. Bu nedenle
petrol zengini ülkeler risk taşıyan bu tip projeleri kabul etmemektedir.
Bu konudaki gelişmeleri biraz bekleyip görmek gerekiyor.
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Türkiye’nin Suriye Politikası
Doç. Dr. Mesut Özcan

B

ugün “Türkiye’nin Suriye Politikası” hakkında konuşacağız. Güncel
gelişmeleri anlatmadan önce tarihi arka planla ilgili biraz bir şeyler
söylemek gerekir, sonrasında güncele kadar geleceğiz.
Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin tarihsel seyrine baktığımız zaman
cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 1999-2000 yılına kadar gayet sorunlu bir ilişkimizin olduğunu görüyoruz. Bunun çeşitli tarihsel nedenleri
var. Şöyle enteresan bir bilgiyle başlayayım. Mesela, 2004 yılına kadar
Suriye’den devlet başkanı düzeyinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşmiş
değil. Burada iki komşu ülkeden bahsediyoruz, bunun nedenleri nedir
diye baktığımız zaman tarihsel bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bu
bakımdan, iki ülke arasında sorunların daha belirleyici olduğu bir ilişkiden bahsedilir.
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, bugünlerde
adını sıklıkla duyduğumuz Sykes-Picot Antlaşması çerçevesindeki Osmanlı topraklarının bölünmesi bağlamında bugünkü Suriye ve Lübnan
Bölgesi’nde Fransızların etkisi altında bir yönetim kuruluyor. Fransızların o bölgeye yönelik politikasına baktığımız zaman ise Suriye’de çok
farklı küçük yapıların kurulduğunu görüyoruz. Bugünkü Suriye’yi altıya
bölüyorlar ve daha küçük yapılar içerisinde idari yapılar oluşturuyorlar.
2. Dünya Savaşı’ndan önceki dönemde de belirli aralıklarla Suriye’deki
Fransız yöneticilerinin ya da yüksek temsilcilerinin sıklıkla değiştiğini
farklı yöneticilerin farklı politikalar, farklı öncelikler çerçevesinde siyaset
izlemeye çalıştığını görüyoruz. Bu bakımdan da burada geçiş sürecinde
bir istikrarsızlık söz konusu. Suriye’den biraz daha farklı olarak yine
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eski Osmanlı toprağı olan Irak’ta İngilizlerin hâkimiyeti var. İngilizlerin
etkisi altında bir devlet inşa edilmeye çalışılıyor. Fakat Irak’da en azından kral var. Irak’ın bağımsızlık ilanı 1932’de ama ondan önce gerek
İngiliz mandası döneminde gerek bağımsızlık “bağımsız olup da İngilizlerin siyasi etkisinin devam ettiği” dönemde biraz daha süreklilik söz
konusu. Çok sıklıkla idari yapıda büyük değişiklikler ortaya çıkmıyor.
Döneme baktığımız zaman, 1.Dünya Savaşı’nda imparatorluğun dağılıp
Türkiye’de cumhuriyetin kurulup Suriye’de Fransız mandasının oluşmasından sonraki dönemde, Türkiye Suriye ilişkilerinde, Türkiye’nin o
dönemdeki en temel amacı yeni kurulan cumhuriyeti sağlamlaştırmak,
içerideki reformları yapmak. Aynı zamanda bu savaşın getirdiği yıkımlar
sonrasında ortaya çıkan olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak. Türkiye
açısından bakıldığında 1. Dünya Savaşı’ndan önce başlayan bir mücadele söz konusu. Trablusgarp ile başlayıp, Balkan Savaşları ile devam
eden 1. Dünya Savaşı ile zirvesine çıkıp, Kurtuluş Savaşı ile sona eren
yaklaşık 10 yılı aşan bir savaş sürecinden bahsediyoruz. Türkiye’de
1922’nin sonuna gelindiğinde Kurtuluş Savaşı bitmiş 1923’de cumhuriyet ilan edilirken sadece 1. Dünya Savaşı ve sonrası diye bakmayınız.
10 yılı aşan bir savaş ve seferberlik hali ve bunun sonucunda çok büyük
bir yıkım, insan kaybı söz konusu. O yüzden mümkün olduğu ölçüde
herhangi bir şekilde bu yıkımın olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak
ve yeni kurulan cumhuriyetin önceliklerini sağlamlaştırmak için bir
politika izlendiğini görüyoruz. O dönemde Suriye’de zaten Fransızlar
var ve bugün Fransa yine önemli bir güç; BM Güvenlik Konseyi daimi
üyesi, nükleer güç, AB’nin önemli üyesi. Bugünden farklı olarak o dönemde Avrupa ülkelerinin hala çok büyük bir etkinlikleri var ve bunların
aynı zamanda dünya üzerinde çeşitli sömürgeleri var. O dönemdeki
İngiltere ve Fransa bugün Amerika’nın oynadığına benzer bir rolü,
düşmekte olmakla beraber oynayan ülkeler olarak görüyoruz. O yüzden
de Türkiye-Suriye ilişkileri dediğimiz zaman biraz da Türkiye-Fransa
ilişkileri denilmesi gerekiyor. Bu ilişkilerin o dönemdeki denge siyaseti,
o dönemdeki dünya üzerindeki gelişmelerle birebir ilişki olarak değerlendirilmesi gerekiyor. 1920’li yıllar boyunca Türkiye-Fransa ilişkileri
bağlamında değerlendirilmesi gerekiyor. O dönemden bugüne kadar
gelen Türkiye-Suriye arasındaki ilişkileri etkileyen birkaç faktör var.
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Birincisi, herkesin bildiği Hatay konusudur. Hatay’ın 1939’da Türkiye’ye
katılmasıyla sonuçlanan ama Suriyeliler açısından bakıldığı zaman Suriye toprağının Fransızlar tarafından Türkiye’ye verilmesi anlamına gelen,
Türkiye açısından bakıldığı zaman bir vatan toprağının başka bir yerde
kalmasının engellenmesi ve Misak-ı Milli’de ilan edildiği şekilde ülke
sınırlarına katılması ile ilgili olan bir sorundan bahsediyoruz. İkincisi,
git gide artan bir şekilde özellikle tarımsal amaçlar çerçevesinde suların
daha fazla kullanılması ve alt yapı yatırımları ve nehirlerin daha fazla
kullanımı çerçevesinde özellikle Suriye açısından Fırat, Suriye ve Irak
olarak bakılırsa Fırat ve Dicle’nin sularının kullanımı ile ilgili olarak
bazı anlaşmazlıklar olduğunu görüyoruz. Daha sonraki süreçte aşamalı
bir şekilde bunun için ideolojik ayrışmanın özellikle Türkiye’nin NATO
müttefiki olması, Suriye’nin ise daha fazla Sovyetler Birliği ile irtibatlı
bir ülke olmasının da getirdiği çeşitli sorunlar var. Tarihsel olarak baktığımız zaman çoğu kez sorunlar çerçevesinde şekillenen bir ilişkiden
bahsediyoruz. Bir taraftan etnik süreklilik söz konusu Hatay’a gittiğiniz
zaman, Türkiye’de başka bir yer Mardin’e ya da Antep’e gittiğiniz zaman
bir etnik devamlılığın olduğunu, oradaki sınır çizgisi dolayısıyla her ne
kadar yeni bir devlet yapısı ortaya çıkmış olsa da bu manada bazı etnik
sürekliliklerin olduğunu ve bu etnik sürekliliklerin de ikili ilişkileri etkileyen bir diğer faktör olduğunun bilinmesi gerekiyor.
1920’li ve 1930’lu yıllarda ikili ilişkileri etkileyen bir diğer faktör Avrupa’daki siyasi gelişmelerdir. İki dünya savaşı arası dönem, herkesin
bildiği üzere 1. Dünya Savaşı’nın bitişi, 2. Dünya Savaşı’nın başlangıcı
arasındaki yaklaşık 20 yıllık dönem. Bu süreç bir savaştan diğerine geçiş ve diğer savaşın hazırlığının yapıldığı, arada bir de 1929 Ekonomik
Buhranı’nın yaşandığı oldukça dalgalı ve istikrarsız bir dönem. Türkiye
açısından bakıldığı zaman, Avrupa içerisindeki dengelerin ve gelişmelerin oldukça yakından takip edilmesi gereken bir dönemdir. Çünkü 1.
Dünya Savaşı’nın mağlupları revizyonist devletler de denilir, 1. Dünya
Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan İtalya, Bulgaristan gibi bazı
devletlerin bu şartları yeniden değiştirmeye çalıştıkları bir yapı var.
Özellikle Bulgaristan belki Balkanlar için önemli bizim için önemsiz
ama İtalya Akdeniz politikaları ve Ortadoğu’daki gelişmeler bakımından
da önemli. O yüzden Türkiye’nin Fransa ile daha yakın bir temas sür229
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dürmeye çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu manada çok da fazla
gerginliğe yol açmaksızın görüşmeler yoluyla, Türkiye’nin Hatay’ın
anavatana katılmasını sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Oradaki süreçte
de Suriye’deki gelişmeleri belirli ölçülerde takip etmeye çalıştığı ama
mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığı bir yapıdan bahsediyoruz.
Gerek Irak gerek Suriye için şunu söyleyebiliriz; İmparatorluk dağıldıktan sonra orada Irak örneğinde Şeref Hüseyin oğlu Faysal getirilip
kral ilan ediliyor ve yeni bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor etrafında.
Suriye’de ise Fransızlar İngilizlerden farklıdır. Fransız ve İngiliz sömürgeciliği politikaları biraz farklıdır. İngilizler tamamen çıkarları çerçevesinde hareket edip ekonomik çıkarlarını sağladıktan sonra yönetimde
kim var kim yok veya bu devletler ne türden politikalar izliyor bunlara
çok fazla önem vermezler. Ama Fransızların medenileştirme misyonu diye bir kavramları var. Bunlar tabiri caizse ‘adam etmek’ üzerine
Ortadoğuluları veya Suriyelileri adam etmek üzerine bazı politikaları
var ve bunların üzerine bazı programlar yapıyorlar. Fakat buna rağmen
1920’li ve 1930’lu yıllarda bundan sonraki devlet yapısını kendi ayakları
üzerlerinde duracak şekilde çok da fazla siyasi partilerin kurulması, sivil
toplumun oluşmasına yönelik destekleyici politika izlediklerini söylememiz mümkün değil. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu dağılmış olsa
da o dönemdeki bürokratların önemli bir kısmı İstanbul’da, Türkiye’de
eğitim görmüş eski Osmanlı tebaası insanlar. Yani bunlar Arap kökenli
ama imparatorluk dağıldıktan sonra yeni kurulan Suriye yönetiminde
Suriye devletinde görevler alıyorlar. İnsanların soyadlarından bile Türk
kökenli oldukları Türkiye ile ilişkileri olduklarını görebiliyorsunuz. Bu
yüzdende ilk kurulduğu dönemlerde o eski Osmanlı bürokratlarının bir
kısmı Türk kökenli bir kısmı Türkiye’de eğitim görmüş bürokratların
üst düzeylerde görev aldıklarını görüyoruz, bu manada bir süreklilik var.
Ama aşamalı bir biçimde yeni kurulan okullardan yetişen ve yeni kurulan
devletin ideolojisi çerçevesinde ona göre bir endoktrinasyon sürecinden
geçen bir yeni bürokrat zümrenin de yavaş yavaş yetişip görev almaya
başladığını görüyoruz. Irak ve Suriye mukayese edilecek olursa İngilizler
yönetimi oraya bırakıp çekilmeye, dolaylı bir kontrol yürütmeye yönelik
bir politika izlerken, Fransızlar daha doğrudan bir tavır takındılar. İngilizlerin Irak’ta bulundurdukları asker sayısı ile Fransızların Suriye’de
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bulundurdukları asker sayısına bakılırsa Fransızların çok daha fazla
asker bulundurmak zorunda kaldıklarını ve daha doğrudan bir kontrol
uyguladıklarını görüyoruz. Bu süreç 1941’e kadar devam ediyor. 1941’de
bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ama kolay olmayan bir geçiş süreci var.
Fransa’dakiler buna çok da izin vermek istemiyorlar Suriyeli milliyetçiler
her ne kadar tam bağımsızlık isteseler de esas olarak, 1946’dan sonra bağımsız bir Suriye’den bahsetmek mümkündür. Bu manada 1946’dan önce
Türkiye açısından 1938’de Hatay’ın bağımsız bir devlet olması 1939’da
Türkiye’ye katılması önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye açısından
bakılınca vatan toprağının Türkiye ile birleşmesi olarak görülürken Suriye açısından Arap toprağının veya Suriye toprağının Türklere peşkeş
çekilmesi ya da satılması olarak görüyorlar. Neden Fransa o dönemde
böyle bir toprağın Türkiye’ye verilmesine izin veriyor? İngiltere için
Fransa için ve diğer ülkeler için mümkün olduğu ölçüde özellikle 1929
Ekonomik Buhranı’nın oluşturduğu çok büyük bir ekonomik sıkıntı söz
konusu. Buraları bu yüzden sömürge olarak kullanıp gelir elde etmek
istiyorlar. Ama bir yandan burada milliyetçilik hareketleri var ve çok daha
fazla sayıda asker bulundurmak zorunda kalıyor, Suriye’nin Irak kadar
çok petrolü yok; maliyet denge hesabı yapıyor Fransa, getireceği çıkarla
harcayacağı para, yaptığı masraf, bulundurduğu asker… Bunlara bakıldığı zaman çok karlı bir durum söz konusu değil. Daha yumuşak bir geçişle
ve Türkiye’nin de savaşa giden süreç içerisinde karşı kampa itilmesini
engellemek, Almanlarla doğrudan doğruya yakınlaşmasını engellemek
için Türkiye’ye olumlu bir tavır izlemek, Fransa için de tercih edilen bir
politika olmuştur. Arap kaynaklarına, Suriyeli kaynaklara bakıldığında
bazı iddialar görülür. Toprağımızı sattılar, plebisit yapılırken Türklerin
oradakilere sahte kimlikler verdiği, Türkiye’den oralara insan taşındığı bu
manada oradaki gelişimi etkilemek için Türkiye’nin çeşitli girişimlerde
bulunduğu ve bunun sonucunda Hatay’ın Türkiye’ye katılmayı kabul
ettiği iddia ediliyor. O yüzden yakın döneme yani 2000’li yıllara gelene
kadar bunu hiçbir şekilde tanımadı. De facto olarak tanımadı fakat Asi
Nehri üzerine yapılacak baraj ve diğer konulardaki bazı uygulamalarla
kabul etmiş oldu. Normal anlamda hiçbir şekilde tanımadı. Hala Suriye hava durumunu gösterirken Hatay’ı göstermeye devam etmektedir.
Bununla ilgili çeşitli platformlarda tartışmalar olurken Suriye’nin bu
231

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi

durumdaki belirsizliği sürdürdüğü görülmektedir. Suriye yönetimi bunu
hiçbir zaman kabul etmedi, çünkü hukuki yükümlülük altına girmek
istemiyor, girmemek için elinden gelen çabayı harcıyor.
2. Dünya Savaşı’ndan sonraki Türkiye ile Suriye ilişkilerine baktığımız
zaman Hatay meselesi Suriye açısından kolay kabullenilecek bir konu
değil. Bunun yanına git gide artan bir ideolojik rekabet girmeye başlıyor.
Özellikle Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nden tehdit algılayıp da Batı’ya
doğru daha fazla yakınlaşması, 1946’dan itibaren çok partili seçimler,
1949’dan itibaren Avrupa Konseyi’nin üyesi olması, 1952’den itibaren
NATO’nun üyesi olması Türkiye’nin daha bağımsız ya da daha tarafsız
bir dış politikadan ziyade Sovyet tehdidiyle beraber Batı kampının bir
parçası haline gelmesi, Suriye’nin ise o dönemlerde etkili olmaya başlayan bağlantısızlık, milliyetçilik politikaları ve belirli ölçülerde hızlı
kalkınma amaçlı olarak daha sosyalist daha 3.Dünyacı bir tavrın içine
girmesiyle beraber bir de bunun içine ideolojik ayrışma girmeye başlamaktadır. Bunun sonucunda da o ideolojik kamplaşmanın ikili ilişkilere
daha fazla yansıdığını görüyoruz. Niye önemli? Şu açıdan önemli, ideolojik kamplaşma ve Soğuk Savaş Dönemi; 1945-1991 yılları arasındaki
siyasetin belirleyicisi ideolojik rekabetlerdi. Soğuk Savaş mantığı pek
çok ayrışmanın, pek çok faktörün üstünü örtüyor. Yani kültürel faktörlerin, etnik faktörlerin, belirli ölçülerde dini faktörlerin üzerini örtüyor.
Bu ideolojik rekabet Doğu ile Batı arasında Amerika ve Sovyetler Birliği’nin liderliğini yaptığı iki kamp arasındaki bu rekabet, dış politikada
belirleyicidir. Bir yandan şöyle bir istikrar öngörülebilir. Moskova ve
Washington’un tavırları dış politikayı belirliyor. Çünkü bu iki ülke dış
politikadaki büyük aktörlerdir. Bu iki ülkenin yanında kümelenen, onların etrafında yer alan diğer aktörlerin tavırlarını da etkiliyor. Çünkü
düşünce şu, eğer bu iki kamp arasında herhangi bir sorun çıkarsa bunun
hiçbir şekilde büyümesine izin verilmez. Niye? Çünkü bunun 3.Dünya
Savaşı’nı tetiklemesi veyahut büyük bölgesel veya küresel çatışmaları
beraberinde getirmesi söz konusu olabilir. Bu hiçbir şekilde istenmeyen
bir durum olacağından taraflar bu durumu engelleyecektir. Bu yüzden
de Soğuk Savaş’ın etkili olduğu bir dünya siyaseti var.
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Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere baktığımız zaman özellikle 1950’li
yıllardan itibaren ideolojik kamplaşmanın zirve yaptığını görüyoruz. Ne
için? Çünkü 1955 yılında Ortadoğu’da bir gelişme var, bu Türkiye’nin
öncülük yaptığı Bağdat Paktı. Buradaki amaç Batı yanlısı devletlerin bir
araya gelmesi. Bunun şöyle bir açıklaması var; Türkiye, Sovyetler Birliği’nden tehdit algılıyor ve kendisine benzer, kendisi gibi düşünen ülkelerle bir ittifak yapmak istiyor. Ama Bağdat Paktı’nın oluşturduğu
karşı bir ittifak var. O dönemde Arap Dünyası’nda Arap milliyetçiliği
hakimdir. 1952’de Nasır başa geçmiş, Suriye’de art arda gelen çeşitli
darbeler gerçekleşmiş, 1958 yılında Irak’ta darbe olmuş. Bu manada
bağımsızlığını kazanan krallıklarda, cumhuriyetler oluşuyor. Devlet yönetiminde bulunan bu kral ya da emirler, halkın taleplerini, önceliklerini dikkate alan, politikalar izleyen kişiler değil. Bu kişiler, bir yandan
İngilizler ve Fransızlarla iş yapmaya devam eden, kendi konumlarını da
korumaya çalışan yönetimler. Cumhuriyetçiler ise biz tam tersini yapıp
kendi çıkarlarımızı değil halkın çıkarlarını savunacağız diyorlar. Eski
bürokratlar, elitlerin yerini yavaş yavaş 1920’li-30’lu yıllardan itibaren
eğitim alan başka türde insanlar almaya başlıyor. Bu insanlar önceden
Osmanlı döneminde eğitim alan üst düzey askeri ve sivil bürokratlar ama
daha çok eşrafın çocukları. Yani sıradan bir ailenin, kabilenin çocuklarıdır. Ama yeni yapılan okullardan eğitim görenler, toplumun daha alt
orta kesimlerinden gelen kişilerdir. Bunlar özellikle orduda ve diğer
yerlerde görev alarak hızlı bir mobilizasyon süreci ile üst kademeye
doğru çıkıyorlar ve çıktıklarında şunu görüyorlar. Kralların, yöneticilerin hala lüks içinde yaşadıklarını ve halkla çok da fazla temaslarının
olmadığını düşünüyorlar. Bunun sonucunda da eğer biz darbe yapar başa
gelirsek “Kalkınma sorunlarına, alt yapı sorunlarına, ülkenin gerçek
sorunlarına daha fazla önem vereceğiz. Eski sömürgecilerle olan ilişkiyi de kendi lehimize düzenleyeceğiz.” diye düşünüyorlar. O yüzden de
bütün bu 1950’li-60’lı yıllarda sadece Ortadoğu’da değil pek çok yerde
post-kolonial bir dönem ortaya çıkıyor. Eski sömürgelerin bağımsızlık
kazandığı ve eski sömürgecilere karşı daha mesafeli daha sert tutumların
izlendiği bir dönem. 1952’de Mısır, 1953’te İran’da Musaddık Rejimi’nin
CIA destekli olması ve petrolün millileştirilmeye çalışılması, Ortadoğu’daki yerel kaynakları doğrudan doğruya halkın taleplerine cevap
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verecek şekilde kullanacağız düşüncesine itiyor. Suriye, Irak ve Mısır
böyle yönetimler ortaya çıkarken Türkiye’nin Batı yanlısı bir politika
izlemesi ve 1952’de NATO’nun bir üyesi olması, Türkiye-Suriye ilişkilerini çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. 1955 Bağdat Paktı yine önemli bir kırılma noktası. Bağdat Paktı’na karşı Nasır önderliğinde çok büyük
bir tepki var. Bunun sonucunda, 1957 yılında Türkiye-Suriye bir gerginlik yaşamıştır. Türkiye, Suriye sınırına asker gönderiyor. Sebebi ise,
komünist olduğu bilinen bazı kişilerin orduda ve bürokraside üst düzey
görevlere getirilmesidir. Türkiye bunu şu şekilde algılıyor; bu kişilerin
bu tür görevlere getirilmesi doğrudan doğruya Sovyetler Birliği’nin
buradaki etkisini arttırıyor. Türkiye kendisini sıkışmış hisseti. Çünkü
Gürcistan ve Ermenistan o dönemde Sovyetler Birliği’nin bir parçası.
Güneyde de Suriye bu hale gelirse ki Suriye doğrudan doğruya Sovyetler Birliği’nin uydusu haline gelecekti, Türkiye kapana kısılacaktı. Bir
taraftan Bulgaristan da Varşova Paktı’nın bir üyesidir. Bu durumda Türkiye, olaylara tamamen Soğuk Savaş ve Sovyetler tehlikesi açısından
bakıyor ve o yüzden Türkiye ve Suriye 1957 yılının yazını oldukça
gergin geçiriyorlar. Bunun şöyle bir etkisi de var. 1957 yılında Türkiye’de
seçimler var. Seçimlerden önce o dönemdeki başbakan Menderes, iç
kamuoyundaki bazı sorunlardan dikkatleri dış kamuoyuna çekmek ve
bunun üzerinden bir dış politika yürütmek istiyor. Bu dönemdeki bu
gergin ilişkiler Soğuk Savaş döneminde çeşitli şekillerde devam ediyor.
Sonrasında ikili ilişkileri bu ideolojik kamplaşmayla beraber daha da
zorlaştıran, sıkıntıya sokan şeylerden birisi de, su kaynaklarının, doğal
kaynakların kullanımıyla ilgili bazı başka görüş ayrılıklarının aşamalı
bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Özellikle Türkiye’nin 1960’lı yıllardan
itibaren bugün hala belirli ölçülerde işlevsel olan GAP benzeri projeleri
devreye sokması ve su kaynakları ile ilgili bazı düzenlemeler yapması,
Türkiye’nin güneyinde kalan ülkeler için bazı sıkıntıları beraberinde
getiriyor. Bunlar 1930’lu-40’lı yıllarda çok fazla sorun değildi. Çünkü
o zamanki kişi başına düşen su tüketimi veya su kullanımıyla bugün su
kullanımı arasında çok fark var. O dönemdeki insanların günlük olarak
ihtiyaç duydukları su ile bugün ihtiyaç duyulan su farklıdır. İnsanlar daha
fazla su tüketiyor. Ve Türkiye çok su zengini bir ülke değil. Zaten Ortadoğu Bölgesi su kaynakları bakımından oldukça fakir bir coğrafyadır.
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Ne yazık ki küresel ısınma gibi etkenlerle daha da fakir hale geliyor.
Doğal kaynakların bir konu haline gelmesi 1960’lı-70’li yıllardan itibaren oluyor. Uluslararası hukukta akarsuların kullanımı ile ilgili farklı
kavramsallaştırmalar var. Kimisi International River (Uluslararası Akarsu) diyor, Türkiye ise bunu kesinlikle kabul etmiyor ve Transboundray
(Sınıraşan) akarsu olarak adlandırıyor. Türkiye’nin bu şekilde ifade etmesinin sebebi, eğer International River olarak kabul ederse kaynağı
Türkiye’de bulunan akarsuların kullanımıyla ilgili doğrudan söz sahibi
olacaklar. Bu yüzden Türkiye sınıraşan akarsu olarak tanımlıyor. Hatta
Türkiye bu akarsuyun kaynağı bize ait ama hakça ilkeler çerçevesinde
güneydeki ülkelere zarar vermeyecek, onların kullanımıyla ilgili durumları sıkıntıya düşürmeyecek su miktarını ayarlayacağını belirtiyor. Saniyede 500 m3 gibi bir rakam söz konusu olmasına rağmen Türkiye 700
m3’lük su bırakmayı taahhüt ediyor ve bırakıyor. Fakat özellikle Atatürk
Barajı’nın yapıldığı dönemde ve daha önce Karakaya ile Keban barajlarının yapımı sırasında Fırat ve Dicle’nin üzerinde belirli dönemlerde
su tutmak için bir yöntem izleniyor. Türkiye’nin bu yöntemle bu sulardan
yararlanan diğer ülkeleri tarımsal üretimlerini olumsuz şekilde etkileyerek, ekonomilerine zarar vererek, su gibi temel bir kaynağı kullanarak
kendilerini cezalandırdığını iddia ediyorlar. Bu manada çeşitli dönemlerde çeşitli görüşmeler yapılıyor fakat büyük ilerlemelerin olduğunu
söylemek mümkün değil. Kimse kendi argümanlarında çok büyük değişiklik yapmıyor fakat yakınlaştırıcı bazı uygulamalar ve düzenlemelerin
olduğu da görülür. 1960’lı, 70’li yıllardan itibaren Türkiye’nin iddialı
baraj projeleri, iddialı sulama projelerini devreye sokması ve aynı dönemde benzer uygulamaların Suriye, Irak gibi ülkelerde de yapılması
tarafları belli konularda ayrıştırıyor. Çünkü, özellikle Ortadoğu ülkelerinde yeni yetişen elitler, toplumun alt kesimlerine nazaran suyun tarımsal üretim için ne kadar önemli olduğunu ve bu su kaynakları ile araziler verimli bir şekilde kullanılırsa tarımsal üretime nasıl bir katkı sağlayıp başka alanlara aktarma peşindeler. O yüzden de Suriye, Irak ve diğer
ülkelerde bu konularda eski yöneticilerden daha ısrarcı oluyorlar. O
bakımdan doğal kaynaklar ve su konusu daha fazla gündeme gelmeye
başlıyor. Bununla ilintili olarak 1970’li, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de bazı grupların Suriye tarafından desteklenmesi söz konusu. Bu
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sefer de onlarla başka siyasi kartları Türkiye’ye karşı devreye sokmaya
çalışıyorlar. PKK örneğinde bunu biliyoruz ama öncesinde de 1970’li
yıllarda çeşitli sol grupların da aynı şekilde Suriye’de zemin buldukları
ve bir dönem Lübnan’daki iç savaşın da etkisiyle (Lübnan’daki iç savaş
1975-1990 yılları arasındadır.) o dönemki iç savaş sırasında Lübnan’ın
tam anlamıyla bir karmaşa içerisinde olduğu dönemlerde Bekaa Vadisi’nde çeşitli sol grupların varlığı da yine ikili ilişkilere etki eden bir
durum. Suriye’de sayısı çok olmamakla birlikte Ermeni gruplar var.
Tehcir sonrasında Türkiye’den Suriye ve daha sonra Lübnan’a göç ettirilmiş belirli kesimler var. Tarihsel olarak bu gibi kişilerin Türkiye’ye
karşı oldukça negatif algıları var. Bu gibi unsurlar da ikili ilişkilerde
tarihteki negatif algıların oluşmasında bir etkendir. Her iki ülkenin yaşadığı ulus inşa süreçlerinde ortak düşman, tam manasıyla düşman değilse de herkes kendi ulusunu, kendi milletini yücelten; kendi ulusunu,
milletini yüceltirken diğer milletleri biraz daha kötüleyen, eleştiren bir
durum var. Örneğin Suriye’nin tarih yazımına bakıldığında Osmanlı ile
ilgili pozitif atıfları göremezsiniz. Sanki Emeviler’den sonra tarih kopmuş
ve 1946’dan sonra yeniden başlamış gibi bir algı söz konusudur. Bu
yüzden inşa sürecinde en yakın düşmana daha fazla tepki gösteriyorsunuz. Onu daha kötü gösteriyorsunuz. Cemal Paşa’nın Suriye valiliği
dönemindeki bazı uygulamalardan dolayı da bir tepki var. Fakat bu
tamamen Cemal Paşa’nın suçu değil. 1. Dünya Savaşı’nın oluşturduğu
çok kötü bir ortam var. Aynı dönemde çok büyük bir kıtlık var, bir yandan tehcir var, savaş var o yüzden insanların hafızasında son 3-5 yıl
hatta son 10 yıl çok kötü bir şekilde hatırlanıyor. Durum böyle olunca
doğrudan doğruya Osmanlı ile ve Türklerle ilişkilendirildiği için o algı
gayet negatif. Bir de yeni kurulan yönetimler, eski yönetimleri kötüleyip,
kendi yönetimlerini övmek gibi bir politika izleyince ulus inşa sürecinde bu da karşılıklı algıyı zorlaştıran bir diğer unsur. Yakın döneme gelecek olursak, 1980’li yıllardan itibaren PKK’nın ikili ilişkilerde bir
faktör olarak devreye girdiğini görüyoruz. Çeşitli sol gruplar zaten Suriye’de zemin kazanıyorlardı, 1984’de PKK’nın faaliyetlerine başlaması ve git gide artan bir şekilde Suriye’nin bunu Türkiye’ye karşı bir kart
olarak kullanmasıyla beraber ilişkilerin daha da gerginleştiğini, daha da
zor bir döneme girildiğini görmemiz mümkün. Sonuçta Türkiye’nin su
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kaynakları üzerindeki kontrolüne karşı; Suriye yönetimi PKK kartını ve
güvenlik kartını kullanarak Türkiye’den bazı tavizleri koparmayı amaçlıyor. Bunun sonucunda da oldukça gergin 1980’ler ve 1990’lar yaşandığını söylememiz mümkün. Bu durum 1999’a kadar sürdü. 1998 sonbaharında bir meclis açılışında şöyle hatırlayın; 1990’lı yıllarda buna
benzer şeyler oldu bazı suikast girişimleri oluyor, bazı yine talepler var
bu manada sıkıştırılmaya çalışılıyor. Tabii unutulmaması gerek 1980’li
yıllarda hala soğuk savaş mantığı var. Örnek vermek gerekirse 1980’li
yıllarda Türkiye, Suriye’yi tehdit etti; o zamanki Soğuk Savaş mantığı
buna izin vermezdi. 1990’lı yıllarda olayı değiştiren parametreler var.
Bunlardan birincisi 1989’da Berlin Duvarı yıkılıyor, 1991’de Sovyetler
Birliği çözülüyor ve artık Sovyetler Birliği diye bir şey olmayınca, Suriye’nin Sovyetler Birliği üzerinden belirli şeyleri yapması zora giriyor.
O dönemde Suriye ve Rusya arasında yakın bir ilişki var. Hala daha
yakın ilişkileri var ama şu var; Hafız Esad Sovyetler Birliği’nde eğitim
görmüş bir pilot, Beşar Esad ise İngiltere’de eğitim görmüş birisi. O
dönemde çok daha yakın bir ilişkiden bahsetmemiz mümkün, o yüzden
de Soğuk Savaş’ın iki kampı, bölgesel aktörlerin başlarına buyruk tavır
içerisine girmelerine sistem izin vermiyor. 1991 yılında Körfez Savaşı
sırasında Hafız Esad’ın yıllar sonra ilk defa Amerika ile bir temas içerisine girdiğini görüyoruz. Irak’ın Kuveyt’den çıkartılması bağlamında,
Suriye’de bu koalisyonun bir parçası oluyor. 1990’lı yıllarda işin rengini değiştiren bölgesel gelişmelerin daha ön plana çıkmaya başlaması,
PKK’nın 1993-1995 yıllarında zirve yapması ve Türkiye’ye karşı çok
büyük bir sorun oluşturması sonrasında Türkiye bu konuyu çözmek
anlamında önemli bir girişimde bulunuyor ve daha fazla bu konuya
öncelik veriyor. Suriye’yi sıkıştırmak için Türkiye başka bazı işbirlikleri yapıyor, bazı yakınlaşmalar söz konusu. Bu yakınlaşma İsrail ile gerçekleşiyor. 1991 yılından itibaren barış süreci ile birlikte İsrail ve Filistin ile ilişkiler seviyesini büyük elçilikler düzeyine çıkarıyor, 1993 sonrasında git gide artan bir yakınlaşma var ve 1995-1996’dan itibaren bu
yakınlaşma artık askeri alanı etkiliyor. Türkiye’nin Askeri İşbirliği antlaşması, Askeri Modernizasyon Antlaşması yaptığını görüyoruz. Her ne
kadar bunlar doğrudan doğruya bir ittifak ilişkisi olmasa da, yani karşılıklı bir savunma yükümlülüğü getirmese de, bunlar Suriye açısından bir
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tehdit oluşturuyor. O dönemde devlet başkan yardımcısı olan Abdulhalim Haddam, Türkiye ve İsrail arasındaki yakınlaşmayı Arap Dünyası
için en büyük tehdit olarak nitelendiriyor ve bu durumdan acayip bir
rahatsızlık duyuyor. Bu gelişmelerle beraber 1998 sonbaharından itibaren Türkiye’nin bu konuyu çok daha öncelikli bir konu haline getirmesi,
o dönemki cumhurbaşkanının meclis açılış konuşmasında doğrudan
doğruya Suriye’yi hedef alarak bazı açıklamalarda bulunması, aşamalı
bir biçimde tansiyonun arttırılması ile beraber ve en son o zamanki Kara
Kuvvetleri Komutanı’nın Hatay’da açıklamalar yapması ve bunun sonucunda tehdit ile beraber Öcalan’ın içeriden çıkartılması söz konusu
ve daha sonrasında Adana Protokolü’nün imzalanmasıyla Türkiye – Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem var. Dikkat edilmelidir ki, 1923 -1999
yılları arası hep sorunlu ilişkilerden bahsedilir. O yüzden 1999-2011
arasında Türkiye-Suriye ilişkileri açısından yaşanan iyi dönem, belirli
ölçülerde istisnayı oluşturuyor. Çoğu zaman daha fazla sıkıntıların olduğu bir dönemden bahsetmemiz mümkün. 1999 sonrasına gelelim;
Adana Protokolü imzalanıyor, Öcalan ve diğer PKK’lılar çıkartılıyor ve
bunlara artık lojistik destek vermeyeceğini deklare ediyor Suriye, bunun
sonucunda ikili ilişkilerde bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz, bunun
bir örneği 2000 yılında Hafız Esad ölünce gerçekleşiyor. (Niye Hafız
Esad daha önceki zamanlarda Türkiye’nin bu türden baskılarına rağmen
yapmıyordu veya niye 1998’in sonbaharında Öcalan’ı çıkarmak zorunda kaldı? Çünkü dünya ilişkileri değişti, Soğuk Savaş yok, Sovyetler
Birliği yok, bölgesel güç değişmeye başlıyor, Türkiye diğer bölgesel
ittifaklarla Suriye’yi sıkıştırmaya çalışıyor, belki de artık bunun kullanım
ömrünün bittiğini düşünüyor ve bu gibi sebeplerle bunun bittiğini görüyoruz.)
2000 yılındaki önemli bir olay ve sonrasındaki şeyler Türkiye-Suriye
ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası; 2000 yılında Hafız Esad ölüyor,
Hafız Esad ölünce cenazesine katılanlardan birisi yeni seçilmiş olan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Burada Türkiye’nin verdiği mesaj şu; geçmişte epey bir sorunumuz oldu, savaşın
eşiğine geldik ama bunları unutup yeni bir döneme başlamamız mümkün
olabilir, biz buna hazırız, bu noktada atacağımız adımlar var. Türkiye bu
dönemde cenazeye katılarak yeni bir başlangıcın mesajını vermiş oluyor.
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Daha sonrasında aşamalı bir biçimde ikili ilişkilerin git gide 2000’li
yıllarda 2011 yılına kadar ilerlediğini, iyileştiğini görmemiz mümkün.
2000-2011 yılları arası iki ülke arasındaki ilişkilerde geçmiş döneme
bakılarak farklı bir resim olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Türkiye’nin
genel dış politikasını etkileyen olaylardan birisi de; 2001 ekonomik krizi
ve sonrasında ihracatın Türkiye için kazandığı önem. Türkiye, 1980 ve
1990’lı yıllar boyunca PKK ve diğer sorunlardan kaynaklı güvenlik
endişeleri nedeniyle dış politikasına oldukça güvenlik odaklı bakıyor.
1999’dan sonra bir yandan PKK tehdidinin azalması, Türkiye’nin AB
adayı ilan edilmesi ile beraber artık güvenlik endişeleri dış politikada
daha az önemli hale gelmeye başlıyor, Ekonomi, kültür, diplomasinin diğer alanları daha önemli hale geliyor. Bunun sonucunda da Suriye ve Irak
örneğinde olduğu gibi güvenliğin daha az etkili olduğu, ekonominin diğer
konuların önem kazandığı bir dış politika söz konusudur. Bu durum aynı
şekilde Suriye örneğinde de geçerli ve Suriye ile olan ilişkilerde güvenlik
perspektifi biraz daha geri planda kalıyor. Diplomasi, kültür, ekonomi
daha ön plana çıkmaya başlıyor. 2001 yılındaki büyük ekonomik kriz.
Ekonomi %12 küçülmüştü, bu durumu aşmak için Türkiye’de uygulanan
politikalardan birisi; yakın çevreyle dış ticareti geliştirme, bunun için
dış ticaret müsteşarlığı bir program geliştirdi ve yakın çevreyle ihracatı
geliştirecek bir politika izlemeye başladı. Yakın çevre olarak Suriye, Irak,
İran, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve biraz daha etrafındaki halk.
bu bakımdan yakın çevreye ihracat yapmak Türkiye için daha öncelikli
bir hale geldi. Ekonomik bir politika, dış politikayı da etkilemeye başladı
ve Türkiye bu ekonomik önceliklerini devreye sokmaya başladı.
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ersimiz konusu insan hakları ile ilgilidir. Bugün, insan haklarını
size teknik veya hukuki bağlamında anlatmayacağım. Bu işin hukuk
ötesinde, başka boyutları vardır. İnsan hakları dediğimiz zaman esasında,
biz haklardan ziyade ihlallerden bahsediyoruz. Hak; olan değil, olması
gerekeni ifade etmektedir. Şöyle başlamak gerekirse; adalet, hak -hukuk
hakkın çoğuludur- Arapçadan türemiştir. Adalet dediğimiz şey; bir özlem
olarak dünya üzerinde insanlık tarihi başladığı andan itibaren veya ilk
insandan itibaren o insanın aradığı yitiğidir. Dolayısıyla biz yitik olan,
aranan ve özlenen bir şeyden bahsediyoruz. Bu aranan ve özlenen şey;
insanın insan olmasından kaynaklıdır. Tamamen bir değerdir. Açık ve net
olarak şöyle söyleyelim; insan hakları dediğimiz zaman bunun devletle
veya otorite ile hiçbir ilgisi yoktur. İnsan hakları dediğimiz zaman
esasında biz haksızlıklardan bahsediyoruz. İnsanlık tarihine baktığınız
zaman, binlerce yıllık tarihine baktığınız da şunu görürsünüz; İnsanın
ezilmişliği, yok sayılışlığı, hor görülmesidir ve insanlık tarihindeki tüm
mücadeleler bunların def edilmesidir. İnsan hakları dediğimiz zaman pürü
pak, tertemiz bir sayfadan değil, tam tersine kanlı bir geçmişten, kanlı bir
gerçekten bahsediyoruz demektir; kadın olsun, erkek olsun, kızıl ya da
kara derili olsun, dindar veya dinsiz olsun, Deist veya Ateist olabilir, köle,
serf veya işçi olsun. Bunlar olmaksızın bir özgürlük tarihi yazılamaz.
İnsanlık tarihi insan hakları bakımından mücadelenin tarihidir ve dediğim
gibi bu mücadele kanlı bir mücadeledir. Mücadelenin taraflarından
biri insanın kendisi, karşısında da yer alan otoritenin kendisidir. Bu
otorite sizin karşınıza polis olarak çıkabilir, kent devleti olarak çıkabilir,
imparatorluk olarak çıkabilir, monarşi olarak çıkabilir, mutlak veya meşru
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ulus-devlet olarak ortaya çıkabilir. Aldığı biçim, çatı değişebilir. Ama
insan haklarından bahsediyorsanız bunun sahibi ve bunun sahip olduğunu
ret eden bir otoriteden bahsediyoruz. İşte bunlar arasındaki karşıtlık
mücadele tarihidir. Dolayısıyla insan hakları, kuşkusuz ki haksızlığa
uğrayan ve baskıyla karşılaşan insanın elinden çıkmadır ve tamamen
onun yaratıcısıdır. Biz burada hukukun tanıdığı, anayasaların tanıdığı
veya yasaların tanıdığı haklardan bahsetmeyeceğiz. Bunu zaten size
öğretecekler. İnsan hakları bunlardan ibaret değildir. Eğer sadece bunlarla
sınırlı olsaydı eğer o zaman insanlık olduğu yerden sayardı. Spartacus,
Spartacus olarak kalırdı ve köleliğin tartışılması asla mümkün olmazdı.
Bazı coğrafyalarda kızların diri diri gömülmesi söz konusu olabilirdi
ve bu da asla tartışılmazdı. Bazı yerlerde sadece kara derili olduğu için
insan sayılmazdı insan, eğer sadece hukukun ya da otoritenin tanıdığını
hak olarak kabul edecek olursak. Ben bundan bahsetmeyeceğim.
İnsan hakları temelinin elbette ki hukukla ilgisi vardır. Bunun maddi içeriğini hukuk oluşturur. Fakat onun bir dinamizmi vardır ve insanı olduğu
yerde kalmasını engelleyen hatta geri itmesi mani olan bir dinamizm
vardır. Bu onu sürekli olarak ileriye doğru iter ve sürekli olarak mücadele
vermesine sebep olur. Bu yön veren felsefi düşüncenin ta kendisidir. Yani;
hapsedilemeyen şeydir. İki; sadece düşünceyle kalmakla yetinilmez.
Bu felsefi düşünceyi eyleme dönüştüren siyasal alanın ta kendisidir.
Dolayısıyla biz insan haklarından bahsederken hem felsefi düşünceyi
hem de siyasal eylemin ta kendisini söylüyoruz, bunu yorumlayamayan
veya okuyamayanlar zor durumda olacaktır. Hukuk insanlığın geldiği
noktada onun kazanımlarını koruma altın alır, güvenceye alır. Hukuk
budur. Ama sadece bundan ibaret olsaydı insan hakları dediğim gibi bir
adım öteye geçemezdi. Kazandığınızla yetinemezsiniz. Daha fazlasını
istersiniz. Dersin başında söylediğimiz gibi; Aradığınız bir yitiğiniz var.
Bu adalettir. Sorun budur. Yani; hak arayışınızın esas nedeni adalet ve
olağan, hem inancınız hem de buna muhtaç oluşunuzdur. Dolayısıyla
hukuk tek başına yetmez. Hem felsefi düşünmeyi hem de siyasal eylemi,
birlikte ele alarak, insan haklarını anlamanız mümkündür. Tabii insani
haklarının günümüzde, nispeten sağlıklı bünyesini gösteren batılı bir insan hakları sistemi vardır. Dünyanın geri kalan bölgelerinde insan hakları
anlayışından bahsetmiyorum, teorik olarak mutlaka var. “Uygulamaya
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geçirilebilmiş mi?” sorusuna kuşkusuz hayır cevabı verebiliyoruz. Bu
batı öykünmeciliği değildir. Bu dünyanın geri kalan bölgesinin henüz düşünceyi yani kuvveden fiile çıkaramadığının bir göstergesidir. Özellikle
batı dünyası dışında kalan toplumları insan hakları bakımından yaşadığı
sorunlar ve ihlallerin temel nedenlerini size izah edeceğim. Azgelişmiş,
geri kalmış veya gelişme yolunda geri bıraktırılmış dünyada insan haklarına baktığınız zaman sicili bozuk bir tablo ile karşılaşırsınız ve bu sicili
bozuk listeye bakıldığında, ihlaller olarak klasik bir liste çıkar. Nedir
bu listede yer alan ihlaller? Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığı, bunlardan
doğan baskılar, düşünce suçları, bir araya gelme ve örgütlenme yasakları,
muhalefet hakkının kısıtlanması, seçimlerin düzensizliği ve güvenilmezliği, olağan üstü yönetim usullerinin yaygınlığı, olağan karşılanması, kanıksanması, sıradanlaşması, yargı güvencesi yokluğu, işlemezliği
gözaltı ve tutuklama işlemlerindeki keyfilik, yargılamadan özgürlükten
yoksun bırakılmalar, tutuk evi ve cezaevi koşullarının ilkelliği, hatta
acımasızlığı, yeniden eğitim kampları, endoktrinasyon kampları, devlet
dışı terör, devlet terörü veya yarı resmi terör mesela; insan kaçırma, muhalifleri yok etme, kitle halinde insanların birden bire’ kaybolması, toplu
kıyımlar, yargısız infazlar, işkence ve keyfi ölüm cezaları sözü edilen
listedeki sicili bozuk suçlardır. İhlallerin en uç noktalarından bir tanesi
bu toplumlarda resmi ya da yarı resmi devlet terörüdür. Adam kaçırma,
işkence, siyasal muhaliflerin öldürülmesi, insanların kaybolması, mesela
1976’da Arjantin’de 30 bin insandan haber yoktur. Bunlar kayboldular.
Bunlar, siyasal sistemlerin terörüne ilişkin açık verilerdir. Buna bir de
işkenceyi ekleyeceksiniz. Bu çok yaygındır. İşkence artı bireysel sadizm
her halükarda ve ne pahasına olursa olsun suçluyu bulmak, bulamazsanız
suçlu yaratmak, suçluları sindirmek, potansiyel muhalifleri yok etmek,
sindirmek ve yıldırmaktır. Bunlar işkencenin sahip olduğu fonksiyonlardır. İşkenceyi boşu boşuna yapmıyorlar. Bir işlevi yerine getirsin diye.
Nedir bu? Potansiyel muhalefetin hadım edilmesi veya bir daha ortaya
çıkmayacak şekilde susturulmasıdır. İşkence sadist bir uygulama değildir.
Kolektif bir amaçtır. Dolayısıyla devlet eliyle ve devletin güvenliği adına
uygulanır. Bazen devletin bilgisi olur ama bir şey yapmaz mesela; Ebu
Garip cezaevini duydunuz. Anmaya insanın dili varmaz. Fakat bunlar
neden yapılıyor? Devlet güvenliği derseniz iş biter, hikmet-i hükümet.
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Dünyanın bu konuda en berbat yaklaşık 10/12 tane hapishanesi bilinir.
Bizimde bir hapishanemiz vardır. Sivil olması önemli değildir. Asker
veya sivil işkenceyi yapan bunu sadece bireysel sadizm diyerek yapmıyordur. Düşman gördüğü için müstahak saymaktadır. Toplu kıyımlar
ile dramatik boyutlara ulaşabilmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde,
Afrika, Latin Amerika, Kamboçya, Endonezya gibi ülkelerde bunların
örneklerine ulaşmak mümkündür. Mesela; Afrika’da siyasal sistemin ve
rejimin dışına sürülen etniklerin ordu eli yok edilmesi söz konusu olmuştur. Uganda da, İdi Amin Dada döneminde 20 bin, 1972’de Burundi’de
ordu eliyle 200.000 etnik, devlet ve rejim güvenliği gerekçesi ile yok
edilmiştir ve/veya saf dışı bırakılmıştır. Devlet güçleri ile yine iç içe
giren yarı resmi güçler de bu noktada, şiddeti ve insan hakları ihlallerini
yerine getirebiliyorlardır. Mesela; Endonezya’da ölüm mangaları bu
şekilde oluşturulmuştur. Guatemala’da 80 ve 83 yılları arasında üç sene
içerisinde 35.000 köylü, yine rejimin kurallarına uymadığı gerekçesiyle
bu yarı resmi ölüm mangaları tarafından ıslah edilmişlerdir. Bunlar ciddi
devlet politikaları olarak uygulanmaktadır.
Batı dünyasında vicdani olarak var olan şey politik sisteme aks ettirilebiliyor mu? Hayır, neden? Çünkü seçimlerle iş başına gelen hükümetler
vardır. Bu hükümetler hesap verebilir. Hikmet-i Hükümet anlayışı biraz
bu coğrafyalarda farklıdır. Hikmet-i Hükümet doğu dinlerinden kaynaklıdır. Esasında dinin kaynağı tektir. Lakin bu batıda biraz daha farklı
yorumlanmaktadır. İster Budizm’i alın ister Hıristiyanlık ister İslamiyet
ister Musevilik. Tek makam tek, alan vardır. Bu nasıl hikmet ki hükümet bizde ki tabir ile hikmetinden sual olunmaz. Dolayısıyla devletin
yapıp ettiğinden, yani Hikmet-i Hükümet’inden sual olunmaz. Şimdi bu
hikmetinden sual olunamaz, yapılan uygulamaların halk veya seçmen
tarafından çok da eleştirilememesini de getirmektedir. Batı dünyası bunu
kan döke döke almıştır. Burada sözünü ettiğim; bu modele sahip olmayan
ülkelerdeki insan hakları sorunlarının nedenleridir. Bunu sadece batı
hükümetçiliği diye anlamayın. Bambaşka süreçler var ve her insanın her
toplumun vicdanında ister inanın ister inanmayın adalete değerlerine, adil
olma değerine dair özlemi vardır. Sorun bunu nasıl yerine getirebileceği
meselesidir. Devlet; Doğu ben her şeye kadirim anlayışı ile giderken
Batı’da sivil toplumun üstünlüğü hâkimdir.
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Yani; hikmet-i hükümetten her şeye kadir olan bir devlet anlayışından
kan döke döke vazgeçirilmiş batı da bir ulus-devlet vardır. Eğer batı
devrim tarihini okursanız ki bu noktada size tavsiyem; reform süreci ile
başlatacaksınız, 1789 burjuva demokratik devrimlerine geleceksiniz bu
yetmez, sosyal hakların alınmasına geleceksiniz yetmez, siyasal hakların
genelleştirilmesi mücadelelerine geleceksiniz. Yani; genel oy hakkının
tanınması ve daha sonra genel oy hakkının içine kadınların oy hakkının
da eklenmesi 20.yy tamamlanmış bir model mi? Hayır. Peki, doğuya
geldiğimizde durum nedir? Onlar daha ulus-devletin kurma aşamasındalar. İhlaller ile azgelişmişlik arasında kopmaz bir bağ mı var? Genel
olarak baktığınız zaman toplumsal sistemlerin özel olarak bağımlılık
ilişkileri nedeni ile ekonomik, siyasi, kültürel ve hukuki alt sistemleri
yine bu gelişmekte olan gelişmemiş değil, gelişecek değil, azgelişmiş ne
derseniz deyin batılı olmayan sanayileşmemiş toplumların insan hakları
sorunun besleyen en temel dinamiktir. İktisat sizi besler, buğday ekersiniz
açlığınızı giderir. Azgelişmiş toplumlarda iktisadi sistem otoriterizmi
beslemektedir. Bunu çok net ortaya koyabiliriz. Bunu araştırmalar sonucu söylüyorum. Yansız yapılan araştırmalar; iğne ile kuyu kazar gibi
yapılan araştırmalardır. Çünkü oryantalist bir bakış hakimdir. Bunu yıkan
o coğrafyanın içerisinden meseleyi arz eden çalışmalar daha yeni yeni
var. Kaba bir tespitte bulunacağız. Azgelişmiş olmanın öne çıkardığı
başlıklara bakacağız. Hangi başlıklarla insan haklarını doğruluyoruz.
Bunun temeli; ekonomik ve sosyal yeniliktir. Sadece ekonomik yeniliğe
bağlayamazsınız. İkisi beraberdir. İkincisi bağımlılık ilişkileridir. Üçüncüsü kalkınma ve büyüme sorunudur. Dördüncüsü ulus ve ulus-devlet
sürecidir. Beşincisi, rejim sorudur. Altıncısı da; bunun soysa-kültürel
boyutlarıdır. Şimdi ekonomik ve sosyal yeniliğe ilişkin şunları söylememiz mümkündür. Ekonomik yenilik dediğimiz zaman; biz azgelişmişlik
durumunu tespit etmiş oluyoruz. Fakat azgelişmişlik sadece ekonomik
geriliğe indirgenemez. Yani; azgelişmişlik yoksulluk demek değildir.
Yoksulluktan, onu daha vahim haline getiren sosyal getiridir. Aç olabilirsiniz bu sizin başkasının hakkını ihlal edeceğiniz sonucunu doğurmaz.
İhlalin asıl gerekçesi bu sosyal yeniliklerden kaynaklanmaktadır. İktisadi
bakımından zengin, sosyal, politik yönlerden geri kalınmış olunabilir.
Eğer petrol rantiyesi ülkelere ve onun toplumlarına bakarsanız bunlar
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gelişmiş ülkeler arasında değillerdir. Suudi Arabistan, BAE, her birisi
zengin fakat G7, G7+1, G20 artık hiçbir şey ifade etmez. Sosyal alanda
geridirler. Terside geçerli; 1950’lerde Portekiz’e, Yunanistan’a, İspanya’ya, Güney İtalya’ya bakın bunlar ekonomik olarak İngiltere’den,
Fransa’dan, Almanya’dan geridir. Fakat azgelişmiş ülke statüsünde değillerdir. Çünkü burada ki insan değerini insanın kendisini geliştirebilme
potansiyeli yani sosyal imkânlar bakımından kültür düzeyleri nedeni ile
bu devletler azgelişmiş sayılmamaktadır. O yüzden azgelişmiş derken;
ekonomik ve sosyal tabloyu görmek gerekmektedir. Ekonomik gerilik
bu anlamda azgelişmişliğin en önemli etkenidir. Belli bir iktisadi ve toplumsal refah düzeyine ulaşmadan iler ülke sayılmanız mümkün değildir.
Ekonomik gelişmişlik gerçekte ve esasında büyük çapta sanayileşme
ve sanayi toplumuyla özdeş kılınmaktadır. Çağımızın kentlere dayalı
uygarlığına bakarsanız bunu net olarak görebilirsiniz. Kasaba, köy daha
farklı bir tablo çizmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişme düzeyi ile
demokrasi ve insan hakları performansı arasında nasıl bir denklem var
o denklemi kurarsak, tarihte batı demokrasisi ve insan hakları sistemi
ekonomik gelişmeye paralel bir idealleşme göstermiştir. Feodalizm den
kapitalizme geçiş yeni sınıfların ortaya çıkması yeni sınıfların ancient
rejimi yerle bir etmesi yeni değer ve ilkelerin siyasete taşınması yani
mutlak monarşilerden meşruti monarşilere anlayış olarak da ulus-devlete
de geçiş bu ekonomik ilerleme ve eski rejimin sorgulanması ile oluşmuştur. O yüzden Avrupa devrimini Rönesans ve reformdan itibaren çok iyi
bilmeniz lazımdır.
Üretimin artması, kapitalizmin gelişmesi ve saniyeleşme kaçınılmaz
olarak demokrasi ve insan hakları gibi katkıları getirmiştir. Bunlar burjuvazinin eski sisteme meydan okuyuşudur. Yani; burjuvazi, aristokrasiye
bununla meydan okumuştur. Bırakınız yapsınlar bırakınız gelişsinler.
Mülkiyet haklarının kutsal sayılması toprakların zaten %65 -%75’inin
kiliseye ait olmasından kaynaklanmaktadır. Avrupa merkezci yaklaşmıyoruz. Tekrar söylüyorum ki; burjuva ve emekçiler veya işçi sınıfı
diyebilirsiniz. Bu sınıfların ürünü olarak biz demokrasiyi ve insan hakları
ilkelerini tarihe veya tarihten okuyabilmekteyiz. Yaygınlaşmasına bunlar
nasıl hizmet etmiştir? Fransız devrimi ile eşitlik, özgürlük ve kardeşlik
dediler. Adalet Osmanlı’da eksiktir. Eğer bayraktaki ambleme bakarsanız
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o amblemde eşitlik, özgürlük ve kardeşliği görürsünüz ama burada bir
de adalet vardır. Bu ayrı bir meseledir.
Burjuva demokratik devrimlerinin yerleşmesinden ve kapitalizm oluşmasından sonra egemen sınıf burjuva olmuştur. Burjuva aristokrasiye
meydan okumuştur. Peki, tek başına mı meydan okudu? Hayır. Emek
sınıfı ile meydan okudu. Neden? Fabrikaları var veya atölyeleri var orada
çalışacak işçi lazım. Feodal sistemde lortlara bağlı serfler var. Köleye
değil özgür bireye ihtiyacı vardır. O geniş kitle de özgürlüğü ararken,
eşitlik de arıyordu ve burjuvazi dedi ki; bizi özgürlük, eşitlik, kardeşlik
birleştirebilir. Ki bu da zaten Hıristiyanlığın İsa’cı yorumu bakımından
önemlidir. Bu personalisttir. Bunu Ortaçağ bastırmıştır. Bizi bu noktada
buluşturan kardeşliktir deyip, el ele devrim yapmışlardır. Aristokrasi ve
onun sistemi otorite olarak bizim karşımıza mutlak monarşiler olarak çıkmaktadır. Yerle bir ettiler ve meşruti yani hesap verilebilir olan monarşiler
gelmeye başladı. Daha sonra burjuvanın esas derdi eşitlik veya kardeşlik
sağlamak değildir. Asıl derdi özgürleşmenin sağlanmasıdır ve birden
bire halka devrim yaptıktan sonra bir tarafa gitmiş, onu sorunlarıyla baş
başa bırakmıştır. O sorunlarla ilgilenen ve henüz daha modernite sürecini
tamamlamadığını söyleyen Marx ortaya çıkacaktır. İktidar paylaşılmaz.
Yola beraber çıkılır ama iktidar paylaşılmaz. Devrimin önderlerinden
Maximilien Robespierre mesela, muhalifleri tek tek idam ettirmiştir ve
giyotine göndermiştir. En nihayetinde kendisi de idam edilmiştir.
Emekçinin mücadelesi ve Burjuvazinin taviz vermesi ile birlikte bir takım kazanımlar elde edildi. Bunlara klasik haklar diyebiliriz ve onların
yanına daha sonra sosyal mücadelelerden dolayı bir sosyal ve ekonomik haklar gelecektir. Yani siyasi haklar burjuvazi ile kabul ettirilen ilk
sosyal haklardır. Daha sonra sosyal mücadele ile sosyal ve ekonomik
haklar gelecektir. Bu mücadeleden, halk kitlelerinin maddi durumlarının
nispeten iyileşmesi, demokrasi, kültür ve siyaset değerlerinin yaygınlaşması nedeniyle demokrasi ve insan hakları yararına çok kazanımlar
olmuştur. Kapitalist sanayi toplumları ile çoğulcu, özgürlükçü, demokrasi
arasındaki -faşist rejimler gibi parazitler çıksa da- bağ hiç çürümedi.
Bu yüzden günümüz dünyasının sanayileşmiş ülkelerinin kalitesine nasıl bakarsanız bakın insan haklarıyla örülüdür. Bundan taviz vermez.
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Batı kazanımlarından taviz vermeyecek güçlü bir sivil topluma sahiptir.
Onlar kendileri için mücadele ettiler ve şunu biliyorlar ki; hak verilmez
hak alınır. Dolayısıyla onları suçlamanın ötesinde mücadeleye girmen
gerekmektedir ve bu mücadelede çoğunlukla ya öldürülürsün ya vatan
haini ilan edilirsin ya devlet düşmanı ilan edilirsin ama bir şekilde sen
rejim düşmanısındır. Bu, Spartacus için de Hz. İsa için de böyleydi. İsa;
Roma sistemine alternatif bir sistem getirme iddiasıyla çarmıha gerildi.
Yoksa Roma’nın kutsal şeylere dil uzatma gibi bir suç tanıdığı yoktur.
Ama İsa’yı Roma sistemine alternatif bir sistem getirmesi sebebiyle
yargılayabilirdiniz. Çünkü İsa şöyle söylüyordu: Artık hepiniz tanrıda
birsiniz. Oysa Roma ayrıcalıklar ve vatandaşlık hakları üzerine kurulmuş bir devlettir. Roma’da eğer siz iktidarı ele geçirmeye çalışıyorsanız
kayalıklardan aşağıya yuvarlanabilirdiniz ve hiç kimsenin de bu durumdan haberi olmazdı. Ama rejime muhalefet ederseniz cümle âleme can
çekişerek öldüğünüzü gösterirler. Devlet düşmanı böyle cezalandırılır.
O yüzden otorite her zaman için haklıdır.
Sanayileşmemiş ülkelerde, diktatörlük veya otoriter rejim yaygındır. Bu
bir rastlantı değildir. Buradaki neden, ekonomik ve sosyal malzemeden
kaynaklanıyor. Demokrasinin yerleşebilmesi için henüz daha yeterli
olgunluğa erişmiş durumda değildir. Yeterli bir olgunluğa erişecek sürede geçmemiştir. Bu ulus-devlet ile ilgili bir meseledir veya sömürge
geçmesiyle ilgili bir meseledir. Nedir bu mesele? Bu ülkelerde tarımsal
üretime dayalı iktisadi sistem vardır. Üretkenlik çok kırılgandır, iklim
koşullarına bağlıdır. Ondan etkilenir. Buna karşılık hizmet ve ticaret sınıfı çok kuvvetlidir. Pazarda limon satandan tutun, kuaföre kadar. Sözde
kapitalist veya kapitalist öncesi yapılar yan yanadır. Biz buna mitojen
yapılar diyoruz. Ulusal burjuvazi ile pazarın yokluğu burada hemen
karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar birbirine eklendiği zamanda olgu
olarak, aşırı dengesiz bir dağılım, dışa bağımlılık görülmekte ve bu da
ister istemez bu toplumları ve devletleri dışa bağımlı hale getirmekte,
demokrasi ve insan hakları tartışmaları bir lüks olarak kalmaktadır. Açlıktan süt veremeyen bir anne için seçim hakkının olup olmaması onunla
dalga geçmektedir. Kırsal veya kırsal köken ağırlıklı ve örgütlenme
bilinci olmayan insan yığınlarına dayalı, üretici güçleri geliştirmeyen,
dışa bağlı oligarşilerin ağırlıkta olduğu hatta egemenlik kurduğu azgeliş248
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mişlik ortamı içerisinde insan hakları ve sorunlarının merkezi, ekonomik
ve sosyal yeniliktir. Halk ya da kitleler özgürlük ve maddi haklarından
yararlanabilecek olanaklardan tamamen yoksundurlar. Buna neden olan
emperyalist denetim vardır. Denetimlerin olması nedeniyle istenilen
düzeyde geliştirilememiş bir potansiyel vardır. Üçüncü olarak da sistem
gereği tüm bu üretkenlik az da olsa sadece belli bilgi merkezlerinin elinde toplanmıştır. Darbelerle bu merkezde değişmektedir. Ama asla halk
kitlelerine yayılmazlar. Halk bu durumda bir figüran rolünü oynar. Oysa
demokrasi, halkın eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Halk
burada bir figüransa burada hakların veya özgürlüklerin yüceliğinden
bahsedemezsiniz. Ekonomik gerilik, kıt üretim ve bağımlılıkla, insanlık
değil ancak kriz beslenir. Açlıktan ölen çocukların sayısı, toplu katliamda ölen çocukların sayısından fazladır. Sadece savaş olduğu zaman
çocuklar akla gelmektedir. Ekonomik gerilik bu anlamda anti-liberalizm
ve anti demokrasiyi destekler. Şu çekinceyi de belirtmek gerekir. Çok
gelişmişlikle demokrasi ve insan hakları, azgelişmişlikle de otoriterizm
ve anti-liberalizm sürekli ve kopmaz bir şekilde birbirine besler demek
değildir fakat yine de halk açısından ihlaller bir azgelişmişlik ölçütü
olarak kabul edilmelidir. Mutlaklaştırma değil de dediğim gibi bir ölçüt
olarak kabul edebilirsiniz. Bir; en yaygın ihlaller en yoksul ülkelerde
değil, modernleşme sancısı çeken toplumlarda görülür. Protesto haklarını
kullanmak isteyen topluluklara insan hakları ihlalleri en şiddetli ve en
ağır biçimde uygulanır. Karşılarında baskı politikaları geliştiren otoriteyi
bulurlar. İki; gelişmiş kapitalist ülkelerde de insan hakları ihlalleri vardır.
Örneğin; tüm insanlar eşit koşullarda yaşamazlar. Aile kurma hakkı, mülk
edinme hakkı, insanlar haklar bakımından İngiliz toplumun da eşit midir?
Sınıfsal alanda farklılık illaki vardır. Dolayısıyla ekonomik gelişmişlik
göstergesi olarak GSYH’ya bakmayacaksınız. Ekonomik ve sosyal refahtan ne kadar yararlandığınıza bakacaksınız. İster anayasanıza yazın,
ister kanunlarınıza geçirin, nereye yazarsanız yazın hiçbir anlamı yoktur.
Hakkın olması ancak pratiğe geçirilmesiyle söz konusudur. Yani hakkım
var ama yararlanamıyorum. Ne anlamı kalır. Üçüncü ve son olarak; yenilik insan hakları ve demokrasi rejimini zorlaştırsa da azgelişmişlik onu
demokraside imkansız kılmaz, sadece güçleştirir. Bu sadece bir mekanik
neden-sonuç ilişkisi değil. Çoğulcu, özgürlükçü olan azgelişmiş ülkeler
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de var, mesela; 1950’li yıllarda Hindistan, Japonya, Portekiz, Yunanistan,
İspanya’ya bakarsanız, Senegal, Kara Afrika ülkeleri de dahil. Burada
özgürlükçü uygulamaları görüyorsunuz. Toplumsal veriler bu bakımdan
insanın ve bireyin durumunu açıklar. Anayasalara bakmayacaksınız.
Sosyal ve ekonomik refahtan ne kadar yararlandığına bakacaksınız.
Yani bunlar algı operasyonları falan değildir. Freedomhouse’un yaptığı
araştırmalara göre sıraladığı sıradasınız. İnsan haklarından yararlanabilmek için ilk olarak, hukuken tanımlanması ona sahip olmanızı sağlar,
ikincisi; bunlardan fiilen yararlanabilmek. Otoriter ülkelerde bu halklar
tanınmıştır. Ama yararlanma rejime sadakat şartına bağlanmıştır. 18. ve
19. yy. batı hukuk sisteminde hak ve özgürlükler tüm insanlar için ilan
ediliyor. Ancak bunlardan sadece erkekler yararlandı. Örneğin; seçme
ve seçilme hakkı. Bilindiği üzere Luther kiliseyi Allahın otoritesi yerine
kilisenin kendi otoritesini koyduğunu, dolayısıyla dinin bozulduğunu
iddia ediyordu. Calvin’de aynı şekilde. Reform süreci dini hoşgörüyü yaymak maksadıyla başlatılmadı, tam tersi teokrasiden yanaydılar.
Hoşgörü ile hiçbir alakası yoktur. Alman köylülerinin uğradığı katliama
bakılacak olursa bunu açıkça görebilirsiniz. O dönem insanın karşı karşıya kaldığı durum şöyleydi; kilisenin dediğine mi inanacağım, Luther’in
veya Calvin’in dediğine mi inanayım? Reform hareketi düşünürlerinin
libre-examen dediği insanın kendi kararını kendisinin vermesi, seçtiği
yolun hesabını kendisinin verme hakkı. Tabii bunları devlet sizin adına
yapacağını ileri sürerse bu noktada birey çok fazla gelişemiyor.
Bir diğer husus, kriterleri ortaya çıkaran, kronikleştiren bağımlılık ilişkileridir. Ülkelerin tarihine baktığınız zaman insan hakları kazanımlarının, uluslaşma, devletleşme ve bağımsızlaşma süreci ile başladığını
görürsünüz. Bağımsızlık; bireyin hak ve özgürlüklerinin tanınıp, korunup, geliştirilmesinin önkoşulu olarak ifade edilmektedir. Bu haklardan
yararlanmak için toplumun bir düzeni olması şarttır. Sömürge halkları
ile işgal altındaki topraklarda yaşayanların durumu işte bunu açıkça
ortaya koymaktadır. Bunlar hak sahipleri olabilirler. Sadece hak sahibi
olmaları için doğmuş olmaları bile yeterlidir. Fakat yararlanabiliyorlar
mı? Siyasal bağımsızlık sadece kollektivitenin değil aynı zamanda bireyin hak ve özgürlüklerinin de temelidir. Yeni ülkelerin ortaya çıkış çağında yani bağımsızlıklarının kazanılmasından bir süre sonra bu ülke250
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lerde insan halklarına, ilkelerine aykırı otoriter rejimlerin kurulması
gerçeği bu durumu değiştirmez. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bir
bakıyorsunuz otoriterleşmeye başlıyorlar ve insan hakları ilkelerini ayaklar altına almaya başlıyorlar. Yine de bu durumu değiştirmez. Bağımsızlık kazanmaları ve devlet oluşturmaları şarttır. Bağımlılık ilişkileri bakımından özellikle günümüzde iktisadi eksen ağırlık kazanmaktadır.
Fakat bağımlılık ilişkileri sadece iktisadi ilişkiler bakımından değil,
kültürel ve siyasi ilişkiler bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bağımsızlık dediğimiz zaman esasında bizim kast ettiğimiz şey; egemen olmaktır. Yani; kendisinin hakkındaki geleceğe karar verebilme yetisine
sahip olmaktır. Yine de egemenlik dediğimiz zaman; bu noktada devlet
ve egemen sınıflar bu sefer devreye girmektedir. Bağımsızlığını kazanmış toplumlar devlet kurduktan sonra bu kez egemen sınıfın bağımlısı
durumuna düşürülüyorlar. Bunlar da esasında iktisadi düzen içerisinde
kendisine verilen bir rolü oynuyorlar. Bu rol nedir? Sistemin açıklarını
kapatmaktır. Sistem derken kapitalist sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla merkez bankasına meydan okumanın hiçbir manası yok. Dünya
üzerindeki geçerli ticari ve iktisadi mantık kapitalist sistemdir. Eğer bir
düzen kuracaksanız öncelikle tıpkı bir burjuvazinin feodalizme meydan
okuduğu gibi buna meydan okumanız gerekmektedir. Fukuyama “tarihin
sonu” demişti fakat bir başka şekilde tarih diyalektikle devam etmektedir. Yine de üstlendiği rollere bakıldığı zaman; sistemin açıklarını kapatmak, krizin yükünü paylaşmak ama çoğunlukla bu yükü taşımak ve
hatta faturayı ödemektir. Azgelişmiş devletlerin üstlendiği roller arasındadır. Borçlanmak, ithal ikameden vazgeçmek, iç talebi kısmak, ihracat
hedefine bağlı olmayan hedefler koymak, talebi yönlendirmek ve talebi
düzene göre ayarlamaktır. İhtiyaçlarınıza göre değil; ihtiyaç görülenlere
göre talep oluşturmaktır. Dolayısıyla krizin faturası bu halka çıkmaktadır. Yani azgelişmiş olan halka çıkıyor. Krizin faturasını; halka ödetebilmeniz içinde muktedir olmanız lazımdır. Yani otoriter olmuş oluyorsunuz. Her iktidar bunu yapamaz. Bunu ancak muktedirler yapabilmektedir. Sistemi kuranlar ile sistem içerisine yeni dahil olanlarla arasındaki
organik bağ aşağı-yukarı burada ortaya çıkmaktadır. Ama az önce dediğimiz gibi bunun yükünü çoğunlukla halk çekmektedir. İktisadi bağımlılık ilişkileri hiç şüphesiz yerli olduğu kadar yabancı kaynaklı otorita251
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lizimleri beslemektedir. Bu da ülkeyi dış müdahalelere ve provokasyonlara açık hale getirmektedir. Gunder Frank’ın bu konuda makaleleri
bulunmakta. İktisadi bağımlılık ilişkileri insan hakları bakımından ihlaller yaratmaktadır. Bunları üç ana unsurda özetleyebiliriz. Örneğin;
IMF’nin politikalarına bakarsanız bunu net olarak görebilirsiniz. Yapmış
olduğu istikrar paketleri veya önlemleri doğrultusunda ülkenin üretimi
hadım edilir veya kısırlaştırılır. Kitlelerin medeni siyasi örgütlenme veya
sendikal hakları askıya alınmaktadır. Yani; sosyal ve ekonomik haklar
finans çevrelerinin taleplerini karşılayabilecek güçlü muktedirlerin otoritesinin sağlamlaşması gerekmektedir. Güçlü yönetimlerle karşılanabileceği iddiası otoriter ve bürokratik rejimleri bu azgelişmiş toplumlarda
şart kılmaktadır. İkinci husus; ağır dış borcun altına girilip bu dış borcun
ödenmesi halka mal edilmektedir. Biraz önce belirtilen haklardan halk
mahrum bırakılabilmektedir. Mesela; ücretsiz eğitim alma hakkınız olabilir, mükemmel bir sağlık hizmeti alabilirsiniz, diş dolgusundan, göz
ameliyatlarına kadar, bunlar yine sosyal devletin sağladığı haklardır.
Üçüncüsü; sadece kriz dönemleri değil normal dönemlerde de ihlaller
ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin; haberleşme ve telekomünikasyon alanına bakıldığı zaman sadece kriz dönemlerinde değil normal zamanda da
bu ihlalleri görebilirsiniz. Rejimin ve sistemin tam bir denetimi altındadır. Ülke halkı kendisiyle ilgili veya kendisini etkilendirebilecek olan
her türlü bilgiyi veya olayı süzgeçten geçirilmiş hali ile öğrenmektedir.
Bütün çaba bu yöndedir. Biz azgelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Dördüncü olarak; bu ihlallerin, militer ve ideolojik yönü de bulunmaktadır.
Yani bağımlılık ilişkilerinin yarattığı ihlalleri, güvenlik doktrini üzerinden okuyabilirsiniz. Ulusal güvenlik doktrinleri birden bire dolaşmaya
başlar sürekli savaş tehlikesi, komünizm, radikalizm ideolojik tehditler,
darbe, sivil darbe ve bunlar birden bire kutuplara ayrılır. Milli birlik ve
iradeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde diye bir cümle duyduğunuz zaman bundan bahsetmiş oluyoruz. Yine Soğuk Savaş döneminde ABD’nin kurmaya çalıştığı hegemonya, komünizm, devrim korkusunu salınması veya Şii tehlikesinin yaratılması bunlara yönelik olarak
yeşil kuşak teorisi aynı meseledir. Yani radikal diye söylenen günümüz
İslam yorumu; bu hegemonyanın sağlamlaştırılmasından kaynaklıdır.
Şii’lere ve ateist Sovyetler birliğine karşı savaşabilecek ve her ikisine
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düşman bir taraf yaratmanız gerekmektedir. Bu yol Sünnilerden geçmektedir. Çünkü Sünniler; Sovyetlere karşı da savaşır, ateisttir çünkü komünist olması bakımından, Şii’lere karşı da savaşır. Tabii ABD’ye bağlı
tüm rejimlerde ve bölgelerde ulusal güvenlik doktrinleri düzenli bir
şekilde işlemektedir. Alınan dersler bu nokta da önemlidir. ABD hegemonyasının en azından desteklediği bir rejimin tanınması sürekli olarak
darbelere yol açabilir. Bir başka husus ise; muhalefetin bastırılmasına
mesela komünist düşmanlar veya irticai tehlike sayabilmek mümkündür.
Bunlar aynı zamanda ideolojiktir ve ulusal güvenlik doktrini ile de ilgilidir. Bütün bunların hepsini barındıran rejimin savaşçı ve mücadeleci
hale getirilmesidir. Yani militerleşmedir. Her şeye dost ve düşman algısıyla bakmaya başlamış olursunuz. Gelişme güvenlikle beraber anılmaktadır. Hatta güvenlik gelişmeden üstün ve daha kutsal tutulmaktadır.
Çünkü size; korunma ihtiyacı açlıktan sonra ikincidir mesajı verilmektedir. Korunma güvenlik ihtiyacıdır. İnsanın kimliğine dair, onuruna dair
bütün değerlerinin güvence altına alınmasıdır. Bu mücadele alanı sorunlu bir alandır. Dolayısıyla; bu sebep ve sonuç ilişkisi yani güvenlik ve
gelişmenin otorite tarafından sebep ve sonuç ilişkisine Tabii tutulması
mücadeleci olarak nitelendirilmesi her alana yansıtılıyor. Topyekun ve
sürekli bir karaktere büründürülüyor. Bunu otoriteler, bürokrasi ve bunu
destekleyen halk kitleleri benimsemektedir. Bu noktadan sonra da; sizin
artık insan haklarıyla ilgili düşünmekten ziyade milli birlik ve beraberliği düşünerekten bazı şeylere sabretmeniz mümkün hale gelmektedir.
Bu da gelecek özlemi ve ideali ile birlikte otoriter rejimler tarafından
propaganda ve söylem ile süslenebiliyor. Bu durum insan hakları bakımından iki sonuç doğurmaktadır. Kısa vadede askeri rejimler görülür ve
bunların yarattığı insan hakları ihlalleri vardır. Mesela; yaş büyütmeler
ile suçüstü mahkemesiyle suçüstü mahkemesinin yargıladığı bir kişi
idam edilebilir. Devlet güvenliği gereği böyledir. Bu kısa vadeli sonuçlardır. Belli bir noktadan sonra ölümler normalleştirilmektedir. Fakat
uzun vadede bunun yarattığı başka bir sonuç vardır. Burada ad olarak
kişi ölümlerinden bahsetmekteyiz. Şunu söyleyelim insanlık tarihi ne
için öldüğünü bilmeyen milyarlarca insanla doludur. Bir şey için savaştıklarını düşünüyor olabilirler ama gerçekte ne için savaştıklarını bilmiyorlardır. İkincisi; uzun vadede siyasal sistemin yeniden yapılandırılma253
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sı esnasında kamu özgürlükleri aleyhine pek çok kısıtlamada bulunulur
ve artık bunun esamisi okunmaz. Anayasa değişikliklerinin neden zorlaştığını sorgulamamız gerekmektedir. Pratik ve diyalektik olarak görülen o ki dünyanın her yerinde bu bağımlılık ilişkileri ve bunun yarattığı,
dayattığı baskılar elbette ki kendi zıtlıklarını yaratmaktadır. Bu noktada
insan hakları anlayışı zenginleşmektedir. Siz baskı ve dayatmalar karşısında neye sahip olmadığınızın farkına varıyorsunuz. İhlal edilmeyen,
elinizden alınmayan bir şeyin çoğu zaman farkında değilsiniz. Ne zaman
ki onurumuza yönelik bir şey oluyor bu benim hakkım diyerek itiraz
etmeye, sesimizi yükseltmeye başlıyoruz. İnsan haklarının devlet ve
otorite ile yan yana yürümüşlüğü yoktur. Tamamen karşısında. Bağımlılık ilişkileri dedik peki azgelişmiş toplumları pek çok şeyden yoksun
mu gösteriyoruz? Tabii ki hayır. Mesela 1970’lerde gelişme haklarının
kabul edilmesi süreci ortaya çıkmıştır. Bu süreç yeni ekonomik düzen
talepleri sürecidir. Mesela bu yoksul bırakılmış halkların mücadelesi
sonucunda kabul edilen gelişme hakkıdır. Kendi doğal kaynaklarından
yararlanma hakkı, yabancıların devlet denetimine tabi tutulması hakkı.
Bütün bunların hepsi yine üçüncü dünya ülkeleri denilen geri kalmış
diyebilirsiniz azgelişmiş diyebilirsiniz veya gelişen diyebilirsiniz toplumların mücadele ederek aldıkları haklardır. Millileştirme karşısında
örneğin; çıkan mücadeleleri veya savaşlara bakılacak olursa; özellikle
petrol alanında ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Maddi gerçeklerler hukuki belgelerin bu tumturaklı, şaşalı ifadelerini aşmaktadır. Göğün kalelerini sarstığı gibi bu maddi gerçeklerde hukuki belgelerde yazan ifadeleri sarsmaktadır. Bunlar yazıldıkları gibi değillerdir. Dünya
üzerindeki kutuplaşmaya baktığınız zamanda; fiilen olanı ve olması
gereken görülmektedir. İşte bu noktada biz ihlallerden bahsediyoruz. Bir
başka soru ise kalkınma ve büyümedir. Kalkınma sorunu ile insan hakları arasında organik bir uyumsuzluk olasılığı vardır. Bahsettiğimiz şey
mesela; serbest dolaşma hakkı var, özgürlüğü var. Karantina gerekçesi
olmadığı müddetçe her yere girebilirsiniz ve ülke içerisinden çıkabilirsiniz. Buna izin verildiği zaman kentler göç almaya başlıyor. Yani yeterli bir istihdam veya tarım söz konusu değilse. Bu kentte bir soruna
yol açıyor. Gecekondu sorunu, suçun artması v.s. Mülkiyet hakkı; bu
sefer toprak reformuna girişecekler bunun karşısında direnmeler ortaya
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çıkıyor. Çünkü mülkiyet kutsaldır. Kafana göre, ihtiyaca göre bölemezsin. İktisadi özgürlükler var, bu seferde planlama yapılması gerekiyor
bunun önüne geçiyor. Kişi güvenliği ilkeleri, suçun kovuşturulması,
suçlunun yakalanmasını zorlaştırmaktadır veya bazen vicdanları yaralayabilmektedir. Çünkü bu ilkelere uymak zorundasınız. Düşünce özgürlüğü en fazla problem yaratan şeydir. Zihinleri karıştırdığı iddiası ile
bir türlü yasaklanamıyor. Sosyal haklar, bu sermaye birikiminin önüne
set çekmektedir. Oysa kapitalist sistem bu noktada sorun yaşabilir. Dolayısıyla siyasetçiler batı toplumlarında dahi klasik örgütlenme haklarını bazı durumlarda kısıtlayabiliyorlar. Azgelişmiş toplumların siyasetçileri de çoğunluklada bunu örnek göstererek sendikal hakları, örgütlenme halklarını, düşünce gösteri ve yürüyüş haklarını v.s. yani sosyal ve
ekonomik halkları kısıtlama yoluna normal ve olağanmış gibi gitmeye
başlıyorlar veya bunu sistematik hale getirebiliyorlar.
Belli bir ekonomik ve sosyal gelişme düzeyine ulaşılmadan medeni ve
siyasi halklardan yararlanmak mümkün değildir denilebilir mi?. Bunu
iddia edemezsiniz. Dolayısıyla o zaman ihlaller asla hoş görülemezler.
Durum şudur ki; insan haklarının özellikle siyasal katılmanın sağlanması
bu ülkelerdeki maddi ihtiyaçların siyasal sistemde yeniden bilindiği üzere
siyaset dağıtım işidir. Yeniden dağıtılmasını sağlayabilmesi sırasında
sosyaldurum ve geri kalmışlık mühimdir ama bunun önüne geçebilecek
olan değer dağıtımını yeniden sağlanması yani siyaset alanında şiddete
başvurarak değil, siyaseten, meşru yollarla sağlanabilmesi işte bu halkların tanınması ve kullandırılmasıyla mümkün olmaktadır. Güvenlik ileri
sürerek parti kapatmanızı açıklamanız mümkün değildir. Bu durumun
tek bir istisnası vardır. O da terör ve şiddettir. Bu toplumlara has bir
durumdur. Büyüme kavramı ve kalkınma kavramından kast edilen şey
aslında budur. Yani; değer dağıtımının siyaseten yapılabilmesi işidir.
Bu kalkınmaya ilişkili durumlardır. Büyüme ile kalkınma arasında bir
fark vardır. Büyüme; devlet eliyle zenginliklerin belli bir kesime en
nihayetinde daha fazla pay vermesi olarak ortaya çıkmaktadır. İktidar
değiştikçe iktidarı iktidar yapan kaynaklara o zenginlik tekrar ve yeniden dağıtılıyor. Kuveyt gibi örneklere bakılırsa; büyüme süreci çoğulcu
olmayan otoriter, kliyentelist, feodal benzeri siyasal sistemleri ve bu
sistemi taşıyacak birimleri zenginleştirmekten öteye geçmemektedir.
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Ulus ve ulus-devlet; toplumun ve devletin oluşum süreçleri de insan
hakları bakımından en sancılı meseleyi yaratmaktadır. Ulus-devlet batı
örneğinde biraz önce söylediğim gibi kapitalisttir ve burjuvazinin kendi
sürecidir. Bununla bağlantılı olarak ortaya çıkmış olan büyük bir dönüşümdür ve en az 300 yıla yayılmıştır. Batı toplumunun uluslaşma ve
ulus-devletleşme sürecinde karşı karşı kalmış olduğu tüm sorunlar bu
300 yıllık süre içinde ortaya çıktı ve bunları aşama aşama, tecrübe ede
ede hatta sömüre sömüre çözmüşlerdir. Tıkandıkları noktada zenginliği
başka yerden aldılar. Şimdi siz iddia edebilir misiniz? Aynı zenginlikte
veya aynı sağlamlıkta ve bir an önce yeni uluslaşmış olan devletlerin ve
toplumların aynı standarda gelmeleri gerekir diye. Edilemez. Devlet tarihinde 50/100 sene çok azdır. Bir insan ömrü gibi düşünebilirsiniz. Ama
biz 200/ 300 yıldan bahsediyoruz. Dediğim gibi Rönesans ve reform çok
öneli süreçlerdir. Batı toplumu devleti tarafından oluşturulmadı. Dili fark
ederek öncelikle kendilerini buldular. Dilin keşfine bakmak lazım. Keşif
değil ama farkındalığına odaklanmak gerekir. Alman’ın “Neden ben tanrıya Almanca dua etmiyorum?” sorusu önemli. Köylüde eğitim olmadığı
için ancak Rahip aracılığı ile okuyorlar. Peki, neden tanrı benim dilimi
konuşamıyor sorusunu sorup bir gecede en azından Allahın kelamının
bir kısmını Almancaya çevirmesi ile başlamaktadır. Çünkü Latincedir.
Orada başlayan bir dili keşfi var. Bir sene yıkanmadan tanrının kutsal
yağmurunu beklemeleri ne demek eğer yıkanırlarsa aforoz edilmeleri ne
demektir. Çünkü imanlarından başka hiçbir şeyleri yok her şey toprak
ve toprağa bağlıdır. Toprağın sahibi belli, mülkün sahibi zaten bellidir.
Halkın gönlünde bir tek imanı vardır. Onunda garantisi yoktur. Feodal
beyinde kilisenin de dediklerine aynen uymak zorundalar. Çünkü her
hangi bir şekilde aforoz edilebilir. Tabii bu durum onların karanlık dediği
çağda büyük bir korkudur. Ulus-devlet bir modeldir. Tarihsel tecrübe
sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir model olarak diğer toplumlar tarafından
uygulanmaktadır. “No pain no gain.” Kazanmak için, bedeli olarak acı
çekeceksiniz. Tabii bu durum da ihlallere yok açmaktadır. Peki, ulusal
sınırlar Batı’da ortaya çıktığı gibi mi çıktı bu toplumlarda da. Afrika ya
bakarsanız cetvelle haritacılar tarafından çizilmiştir. Ortadoğu, Fransız
ve İngiliz anlaşmasıdır. Peki siz doğal sınırlardan mı bahsediyorsunuz
yoksa emperyalist devletlerin çıkarlarının belirlediği sınırlarından mı
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bahsediyorsunuz? Yeni Ulus-devletleşen ülkeler bu yapısal sorunların
hiç birisini kendileri üretmediler ve şimdi onlardan beklen kendilerin
mesul olmadığı bu sorunları bir an önce çözmeleri ve ellerine imkân
vermeleri. Bu onları suçsuz yâda masum göstermemektedir. İnsan hakları ihlalleri bakımından işin kötü tarafı şudur; yani iktidara gelenlerde
aynısını yapıyorlar. Bunu sorgulamaktan öte buradan nedir? Mesele
budur. Ulus-devletin kendisi değildir. Asıl mesele sorununu çözmeye
çalışmamaktır.
Nüfus dokusu batı toplumlarında farklıdır, yeni ulus-devletleşen toplumlarında farklıdır. Bu farklı doku daha önce birlikte yaşamak gibi bir
soru sormayanları şimdi böyle bir soruyu sormalarından kaynaklanıyor.
Birlikte yaşamak? Onlar böyle bir soru sormadılar. Çünkü bu toplumların
dokusunda birleştirici başka bir done vardı. Onlar ulus değildi. Ortadoğu’ya bakarsanız baskın öğe ne olabilir? Din olduğuna göre birlikte
yaşayabilme ile ilgili çok fazla soru sormuyorlar. Ulus-devlet onlara
bunu sordurtur. Peki cevap? Size diferansiyel örneği yazsam ve bunu
sizden çözmenizi istesem? Yazamam ama model olarak alabilirim. Aynı
meseledir. Dünyanın geri kalan bölgelerinde bu dış etmenlerce tahrip
edilen nüfus dokusunu, emperyalist süreci göz ardı ederek analiz etmeniz
mümkün değildir. Bölünmüş ırk, dil, din gibi unsurlar farklılık dolayısıyla
ötekilik olarak algılatılmıştır. Bu insan hakları sorununu katmerleştiren
bir durumdur. İnsan haklarının adalet unsuru şuradan geçmektedir. Farklı
olana, eşit davranmaktır. Tüm semavi dinlerde bu vardır. Laiklik bu
bakımdan çok hayırlı bir keşif veya icat olmuştur. Çünkü insan elinde
onun yorumu bambaşka bir şeye dönüşmektedir. Teorik olarak bu vardır.
Pratik olarak yoktur. Bunun kabahati dinin kendi akidelerinde değildir.
Bu akideleri kabul etmeyenlerdedir. Ben bunu bütün semavi dinler için
söylüyorum. Diyebilirsiniz din tanrı katında tektir. Doğrudur. İnsan katında yorumları vardır. O yüzden laiklik çok hayırlıdır. O yüzden derse
başlarken; adalet bu dünyada yaşamın başladığı andan itibaren insanoğlunun kaybettiği yitiği olduğunu söylemiştim. İdealizm esasında bu
yitiğin bu dünyada canlandırılabileceğini söyler. Aziz Augustine “Tanrı
kent” eserinde bunun bu dünyada olmayacağını söyler. Ama Aquina’lı
Thomas bu dünyada da mümkün der. İşte liberalizm buradan geliyor. Bu
adalet yitiği seküler manada düşünelim; insanı insan yapan şey tekamül
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sürecidir. Dolayısıyla bu dünyada sağlanabilir. İktidarı ister uhrevi düşünün, ister dünyevi düşünün. Ama esas şey sorgulamaktan ve bilmekten
geçmektedir. Batı tipi demokrasinin ve insan hakları temel güvencesi
had bilmektir. Burada bir Arap atasözü söyleyeyim. ‘’Haddini bilmeyene
haddini bildirmek, bin yetim giydirmekten evladır’’ derler. Ama bunu
kendi arasında yapabiliriz. Peki devlete karşı nasıl yapacağız. Tekrar
ediyorum insan hakları mücadelesinin tarafı devlet veya otorite değildir.
Ordan baktığınız zaman göreceğiniz sadece asi, hizipçi, bölücü, devlet
düşmanı vatan hainidir. Bütün isimlere bakın Luther aforoz edildi, İsa
çarmıha gerildi, Spartacus asi oldu. Başarı kazanmanıza bağlıdır. Eğer
Mustafa Kemal başarı kazanmasaydı ki ilk zamanlarda İngilizler tarafından yazılan tüm istihbarat raporlarında asi ve hizipçi olarak geçmektedir.
Siyasal dünya olmayan gerçeklerin var olduğu bir dünyadır. Siyasetin
olmayanı var etmesi tanrısal bir özelliktir. Egemenliğin kökeni buradan
gelmektedir. Ol der ve olur. Astronot dünyaya aydan baktığı zaman hiçbir ulusal sınır göremez. İşte siyaset olmayanı var eder ve artık bundan
sonrası yoktur diyemezsiniz. Foucault’u bir daha okumak lazım. Siyaset
olmayanı var eder ve bir kere var ettikten sonra siz onu sorgulayamazsın. Simulakr ve Simulasyon kavramlarını düşünün. Artık yoktur diyemezsiniz vardır. Siz o sınırlar içerisinde yaşarsınız. Ama en nihayetin
de şunu söylemek gerekirse; Ulus ve ulus-devletleşme Batıda farklıdır,
dünyanın geri kalan yerlerinde farklıdır. Batıda ulus, devletinden önce
çıkmıştır ve kendi devletini yaratmıştır. Bu dille olur. Dünyanın geri kalan toplumlarında ulus yaratılmıştır. Devlet tarafından bunun çok farklı
yöntemleri var yani her yerde aynı süreçlerden geçin diyemezsiniz. İnsan
hakları ihlallerinin son olarak rejim ile ilgili meselesinden bahsetmek
gerekirsek. Bu da rejim bakımından üç şeye karşılık gelmekmektedir;
otoriterizm istikrarsızlık ve anayasacılık. Otoriterizm sizin karşınıza
ulusal birlik, ulusal güvenlik, istikrar, kalkınmanın gereklilikleri, ekonomik büyüme, ekonomik istikrarın zarar görmemesi dinin korunması
ile çıkar. Haklardan ancak rejime sağdık olanlar yararlanabilir otoriter
rejimlerde. Burada kişisel iktidar ve iktidarın kişileşmesi meselesi vardır. İktidarın kişileşmesi veya kişisel iktidar, iki ayrı süreçtir. Çocuk
halkı bir kurtarıcı öğretici bir önder veya öğretmen yoluyla kurtarmaya
girişirler pek çok örneği vardır. İkisi de üst üste binebilir. Mesela Stalin
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üst üste bindiği bir örnek oluşturur. Bunlardan karizmatik liderler çıkabilir. Kimi otoriterizme yönelebilir. Kimi bundan kurulmak maksadıyla
daha dünyevi ve daha ulusal bir amaç gözetebilir. Dolayısıyla vardıkları
sonuçlar farklıdır. Mesela Stalin’i Gandi’den, Mustafa Kemal’den bu
yönüyle ayırabiliyoruz ama bu üçünü de Churchill ve Kennedy’den yine
ayırıyoruz yani buradaki skalayı veya kesişim kümelerini siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla otoriterizm insan hakları bakımından talep çeşitliliğini anlamamak ve bunu teke indirmektir. Yapısal, örgütsel bürokratik
kurumlar kurmak ve bürokratlar atamak yoluyla bu çeşitliliği azaltmak.
Sosyal durumları ve varlıkları devlet güvenliği ile tekrar tanımlamak
ve siyaseti oyunun kurallarını tekrar kendince tanımlamak bakımından
büyük işlere girerler ve meşrulaştırırlar. Çoğunlukla da zaten meşruiyet
krizleri, darbeler müdahaleler iktidarını sağlamlaştırmak isteyen zayıf
olan otoritenin karşılaştığı en büyük problemlerdir. Otoriterizm devlet
yetkilerinin azmanlaşması demektir. Ben böyle tanımlıyorum. Giderek
güçlü olduğunu iddia eder ve bu iddiayı ne kadar yüksek sesle söylerse
o kadar zayıftır. Zayıfladıkça azmanlaşır sesini yükseltir bu yükseltmeler
sonucunda daha fazla provokasyon sesi duymaya başlarsınız daha fazla
darbe, müdahale tehlikesi duymaya başlarsınız ve buna göre de kamu
özgürlükleri giderek kısılır.
Anayasacılık bakımından da büyük bu konudaki rekoru 1976 yılına kadar
on defa anayasa yapan Suriye elinde tutuyor. Bugün içinde bulunduğu
durum belli etmektedir. Yani anayasada ne kadar siz hakları sayarsanız
sayın bunun hiçbir pratik sonucu yoktur. Anayasa bu bakımdan otoritenin
ve devlet egemenliğinin sağlamlaşması hizmetinde en azından adanmış
vaziyettedir. Bunun sonuçta kültürel boyutları var. Bu konudan çok bahsetmeyeceğim. Bu da birey ve toplum arasındaki ilişkiye birazda dinin
yapısına bağlı olarak açıklanabilir.
Batı toplumları dışındaki toplumların insan hakları bilançosunu ağırlaştıran şey yani temel sorunların çokluğu ve bu temel sorunların aynı anda
üst üste gelerek ortaya çıkması ve bir an önce çözülmesi ihtiyacının hissedilmesi, buna imkan yoktur. Hiç bir devlet bunu yapamaz. Batının 300
yılda çözdüğünü siz burada birkaç yıl içerisinde çözemezsiniz. Bu işin
dış boyutu da vardır. Hem emperyalizm hem de dış bağımlılık kapitalist
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sistemin işleyişi ve kurmuş olduğu mekanizmaya meydan okumaksızın
bir şeyleri kırmaksızın kendi potansiyelinizi aktif hale getiremedikten
sonra insan haklarını sosyo-ekonomik kalkınma büyüme temellerini
çözemezsiniz ve bu çözülmediği müddetçe de siz nasıl yaparsınız ve
neyi nasıl formüle ederseniz edin, pratiğe dökemezsiniz. Bir gün adaletin
sağlanabileceği ve sağlanması gerektiğine dair ümidimiz var. Özgürlükçü
ve demokratik bir toplumda yaşamak bir ideal değil, bu her toplumun
ve her bireyin potansiyel olarak hem hakkı hem de projesidir. Bilinçli
veya bilinçsiz, ilerler. Bazen ilerleyerek bazen de ona katkıda bulunarak.
Bazıları ölür bazıları sakat kalır yine de bir şekilde insan hakları tarihine geçer. Önemli olan isminizin altın harflerle yazılması değil bir katkı
olarak geçebilmektir.
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Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü
Prof. Dr. Ercan Yılmaz

U

luslararası toplum her toplum gibi uyuşmazlık yaşar. Aslında
uyuşmazlık olarak adlandırılan şey insan yaşamının doğallığının
bir parçasıdır. Nasıl ki toplum ve toplumun içinde farklı gruplar hatta
bireyler uyuşmazlık yaşıyorlarsa uluslararası aktörler de uyuşmazlık
yaşarlar. Önemli olan uyuşmazlığın niçin yaşandığı değil, nasıl gerekli bir
şekilde çözüleceğidir. Çünkü bu doğal bir sorundur. Ama önemli olan bu
durumun yapıcı bir şekilde çözülmesidir. Bu durumda iç hukuka göre bazı
sıkıntılar vardır. Sebebi ise iç hukukta uyuşmazlık vukuu bulduğu zaman
devreye giren bir takım otoriter mekanizmalar var. Örneğin, bireyler
olarak uyuşmazlık yaşıyorsanız polis, hakim, savcı vs. yani genel olarak
kamu otoritesi devreye girer ve bu uyuşmazlığı çözer. Yani beğenilse de
beğenilmese de böyle bir otoriter durumun varlığı insanlara, topluma
güven sağlar. Ancak, uluslararası ortam böyle değildir. Uluslararası
ortam biraz anarşiktir. Anarşi sözcüğü buradaki kullanımıyla kaos
anlamında değildir. Uluslararası anarşi demek, devletlerin üzerinde bir
otoritenin olmaması demektir. Çünkü uluslararası arenada en egemen güç
devletlerdir. Onların üzerinde bir otorite yoktur. BM örgütü egemen değil
midir? Hayır, değildir. En kıdemli olarak gördüğümüz bir örgütlenme
bile uluslarüstü bir örgüt değil, uluslararası bir örgüttür. Dolayısıyla
onların varlığı ve efektif alanda çaba göstermesi, devletlerin onlara
verdiği destekle orantılıdır. Peki, böyle bir ortamda egemenler eşit,
onların üzerinde bir otorite yok iken bu uyuşmazlıklar nasıl çözülecek?
Elbette bir takım mekanizmalar var. En yumuşak olandan biraz daha
güç kullanımına doğru sıralayacak olursak ilk olarak ‘görüşme’ ile
karşılaşırız. Bir uluslararası sorun ortaya çıktığı zaman bunu en kolay, en
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düşük maliyetli bir şekilde görüşme yoluyla çözebilirsiniz. Bu anlamda
görüşme, aslında çok önemli bir uyuşmazlık çözüm stratejisidir, önemli
bir yöntemdir. Ortadoğu’da bu durum pek de iyi kullanılmaz hatta yöntem
olarak bile görülmez. Fakat bir batılı ülkede örneğin ABD’de arama
motoruna ‘negotiation’ yazıldığında onlarca hatta yüzlerce kitap yine
onlarca bu alan üzerine yoğunlaşmış ve uzmanlaşmış dergi karşımıza
çıkar. Görüşme aslında önemli bir stratejidir bizler her ne kadar onun
önemi kavrayamasak da. Gerçi görüşmenin önemli bir uyuşmazlık çözüm
stratejisi olarak algılanmaya başlanması İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonradır. 1960-70’lerde Harvard Üniversitesi’nde bir takım çalışmalar
başlar. Ardından diğer üniversitelerde devam eder. Bu alanda özellikle
1981 yılı milattır. Çünkü William Ury ve Roger Fisher’in “Getting to
YES” adlı kitabı yayınlanır. Bilimsel olarak görüşme ve uyuşmazlık
çözüm stratejisi olarak araştırılmış ve bu kitapla yayınlanmıştır. Kitabın
içeriğine bakıldığında, özellikle 3-4 önemli özellikten bahsedilir. Bir
tanesi, görüşmeleri yaparken duygularına değil çıkarlarına odaklan. Yani
özetle kişi ile hedeflediğin ulaşmak istediğin çıkarları ayır ve onlara
odaklan. Bizlerin de yaptığı en büyük hatalardan biridir bu. Sorunlar bir
tarafa bırakılıp kişiye odaklanılır. Profesyonel kişi bunu yapmamalıdır.
Sorun ve kişiyi birbirinden ayırıp soruna odaklanmalıdır. Katı bir
görüşme izlenilebilir ama kişi üzerinde yumuşak olunmalıdır. Kişi
üzerinde yumuşak olunmazsa muhtemelen o kişi de tepki gösterecektir
ve mevcut durumun üzerine bir de ilişki sorunu eklenecektir. Dolayısıyla
durum daha kompleksli hale gelecektir. Kitapta geçen bir diğer bulgu
birinciyle alakalı “duygusal davranma”. Özellikle görüşme esnasında
duygusal davranıldığı zaman rasyonalite ikinci plana itilmiş oluyor
ve böyle olduğu zaman da ulaşılmak istenilen hedeflere ulaşılamıyor.
Üçüncü bir bulgu, sonuca ulaşırken çokça alternatif geliştir. Belki de
düşündüğün ilk alternatif en iyi alternatif değildir ve karşı tarafla eğer
yapıcı bir diyaloğa geçtiysen ilk alternatifinden daha farklı çözüm yolları
üretebilirsin.
Görüşme yapılırken neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Örneğin görüşme ortamıyla beden dilini işbirliği ve statüsel eşitlik imar edecek biçimde
düzenlemek. Öyle bir ortamda görüş ki görüşen taraflar ne çok rahat
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bir ortamda olduklarını düşünsünler ne de üzerlerinde fazla hakimiyet
hissetsinler. Hatta yuvarlak masa kullan ki eşitlik ima etsin.
Oturuş pozisyonu, giyilen kıyafet vs. biraz da karşı tarafın kültürü dikkate
alınarak bütün bunlar daha önceden planlanıp görüşmeye başlanılmalıdır.
Görüş konusuna girmeden önce karşı tarafa güven vermek. Çünkü güven
o kadar önemli bir faktördür ki, bu anlamda aslında birçok sorunun en
temel nedenidir. Birçok sorun aslında güven eksikliğinden kaynaklanan
türev sorunlardır. Dolayısıyla eğer bir sorun çözülecekse en temel sorun
olan güvenden başlanılması gerekir. Bunun için de yapılabilecek çok
strateji var ama en basiti karşı taraf ile ortak noktalar ortaya koyulmalıdır.
Karşı tarafı aktif dinlemek önemlidir. Makul bir göz teması kurulmalıdır. Bu durum da kültürden kültüre değişir ancak uzun göz teması her
ne kadar kültür farklılıkları gösterse de önemli bir faktördür. Yer yer
karşı tarafın söylediklerini özetlemek onun dinlendiğinin göstergesidir.
Konuşmacının sözünü kesmemektir. Bütün bunlara toplam olarak aktif
dinleme adı verilir.
Görüşme yaparken tehdit kullanmama, hatta tehdidi mümkünse hiç kullanmama. Uyuşmazlık konusu karmaşık ise bölümler halinde basitten
başlayarak ilerleme yapılmalıdır. Çünkü bazı sorunlar vardır kompleks
bir yapıya sahiptir. Parçalamada basitten başlayıp zora doğru ilerlenildiği takdirde başarılı olma şansı yüksektir. Sebebi ise basit sorunlardaki
uzlaşılar daha zor sorunların uzlaşıları için cesaret vericidir.
Sonuç olarak görüşme önemli bir uyuşmazlık stratejisidir. Bilimsel araştırmalarla ortaya çıkan detayların bilinmesi halinde iyi bir görüşmeci
olunabilir ve az maliyetle sorunun çözümüne ulaşılır.
Görüşmenin dışında bir diğer strateji ise arabuluculuk ‘mediation’. Görüşme sorunun muhatapları arasındaki trafiktir. Eğer bu trafik başarılı
olmazsa, ki bazen olmaz, o zaman üçüncü bir taraf devreye girerek
tarafları uzlaştırmaya, sorunu çözmeye çalışır. Üçüncü kişinin içinde
olduğu bu durum arabuluculuktur. Arabuluculuk basit bir eylem değildir, bir süreçtir aslında ve değişik versiyonları vardır. Bazı durumlar
vardır ki arabulucular sadece iletişimi kolaylaştırır. Buna da daha çok
soft mediation denilir. Bu durumda sadece süreci yumuşatıp görüşme
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trafiğini sağlıklı tutmakla yetinir. Ama bazı durumlar vardır ki taraflar
çözüm üretme noktasında tıkanırlar ve böyle bir durumda arabulucudan
beklenen şey formül üretmektir. Arabulucular bazen bağlayıcı karar alma
yetkisine sahiptir. Hatta bu duruma hakemlik de denilebilir. Normalde
arabulucunun bulguları tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı değildir. Çünkü
bu bulgular taraflar tarafından onay görebileceği gibi kabul edilmeme
gibi biri durum da söz konusudur. Taraflar tarafından arabulucuya bir
nevi hakemlik (arbitration) görevi de verilebilir. Bu durumda hard hard
mediation denilen duruma yaklaşılmış olunur. Bu durum her iki taraf
sorunu çözemiyor ise uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak başvurulur. Bunların dışında geleneksel arabuluculuk yöntemi de vardır fakat bu yöntem
bazı durumlarda sağlıklı değildir. Geleneksel açıdan güçlü sayılabilecek
statüler vardır ve bunlar geleneksel açıdan sorun çözülmek istenirse
sonuçtan daha avantajlı olarak ayrılacaklardır. Dolayısıyla profesyonel
arabuluculuktan kast edilen eşit, adil, herhangi bir ayrım gözetmeksizin
ortaya çıkarılabilen çözümlerdir.
Uluslararası arabuluculuk uyuşmazlıkları çözmede çok etkin bir yöntemdir. Birçok arabuluculuk profesyonel düzeyde yapılmadığı için başarısız oluyor. Aslında sorunlar biliniyor ama sürecin detayları bilinmiyor. Kıbrıs’a bakın! Sayısız arabuluculuk denemesi var fakat başarısız.
Niye? Çünkü sürecin ayrıntıları bilinmiyor. Detaylı bir süreç için neler
gerekir? Öncelikle arabulucunun tarafların uyuşmazlığına aşina olması
gerekir. Yani süreçten tamamen uzak, sadece güçlü olduğu için devreye
girebilecek bir konumda değil. İkinci olarak, kültürel olarak tarafların
değerlerine duyarlı olması gerekir. Olayları algılayış biçimlerine hatta kişilik yapılarını dahi arabulucu dikkatle göz önüne alması gerekir.
Arabulucuların sorunlar için yeterince mesai yapması gereklidir. Eğer
taraflar belli bir olgunlukta görüşüyorlar ise onlara belli bir formülü diretmemeye çalışması gerekir. Yani o formül kendince ne kadar adil olsa
da sonuçta arabulucu dışarıdan biridir. O yüzden tarafların istediği gibi
sorunları, onları tatmin edecek şekilde çözmeyebilir. Kıbrıs Türkleri’ne
ilişkin hazırlanan Annan Planı kötü hazırlanmış bir rapor değildi fakat
neden bu kadar reaksiyon verildi? Arabulucu formül üretebilir ama sorunun tarafları bir şekilde çözüm üretiminde bulunabiliyorsa arabulucu
kendisi çözüm dayatmasında bulunmamalıdır. Çünkü bu durumda adil
264

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

olsa bile tepki ile karşılaşır. Annan Planı’nın başarısız olma nedeni de
buydu. Görüşme trafiğini açık tutmak bu konuda sabırlı olmak yapılması
gereken en önemli hamlelerdir.
Arabulucunun bazı önemli noktaları vardır. Bir tanesi sorunun, çatışmanın
olgunlaşmasıdır. Çatışmaya yerinde müdahale edilirse arabulucu olarak
başarılı olma şansınız daha yüksektir. Bu konuda William Zartman’ın bir
bulgusu ‘ripeness’ı anımsıyoruz. Kabaca, iki taraflı çatışma düşünülürse
her iki taraf da kazanacağını düşünür. O yüzden de bir süre bu alanda
mücadele verir. Arabulucu bu süre zarfında müdahalede bulunmak isterse
bu duruma izin verilmez. Çünkü taraflar nasılsa kendisinin kazanacağını
düşünürler. Ama belirli bir noktaya gelindiğinde kazanamayacaklarını
hissederler ve bunun etkisi daha fazla bir yıkımdır. İşte tam da bu etki
ripe noktadır. Bunu tam olarak ne zaman hissederler? Çatışmaya göre
değişir fakat belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu bazen haftalar, bazen
aylar bazen de yıllar sonra olabilir. Büyük çatışmalara dikkat ederseniz,
ne zaman görüşmeye ve arabuluculuğa sıcak bakmaya başlarlar? Taraflar sonuç için olumlu düşüncelerden vazgeçmeye başladıkları zaman
arabulucular devreye girerler. Kimler arabulucu olurlar? Kişi, kurum,
devlet, örgüt… Ama sağlıklı arabulucular güvenilir olmalı, sırdaş olmalı,
sağlıklı bilgi toplayabilmeli ve aynı zamanda da güç sahibi olabilmeli.
Bu güç psikolojik, fiziksel veya her ikisi de olabilir.
Hakemlik, gönüllü ve zorunlu olarak ikiye ayrılır. Gönüllü hakemlik,
taraflar hakemi tayin eder ve onun verdiği sonucu kabul edebilecekleri
gibi etmeme hakkına da sahiptirler. Zorunlu hakemlik ise yine taraflar
hakemi tayin ederler ve onun vardığı sonuç kabul görür. Devletler, örgütler, uluslararası aktörler diledikleri kişi, kurum ve örgütleri hakem
tayin edebilirler. Bu konuda bir sınırlama yoktur. Tahkimname denilen
hakemlik sözleşmesi ile hakemler tayin edilebilir. Taraflar bazen bir anlaşmayla sorun çıktığında bazen de sorun ortaya çıktıktan sonra hakem
taahhüd edebilirler. Bunun takdimi daha çok uluslararası hakemlere
aittir. Hakemlikle görevli efektif çalışırsa önemli bir uyuşmazlık çözüm
yöntemidir. 1925’te imzalanan Locarno Antlaşması’nın bir alt antlaşması
çatışma olasılığı yüksek Avrupalı devletlerarasında sorunu hakeme gö265
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türme yönündeki antlaşmadır. 5 yıllığına Avrupa’ya istikrar getiren bir
unsur olarak tarihe geçmiştir.
Uyuşmazlık çözümünün dördüncü ayağı yargısal çözümdür. Yargısal
çözüm birtakım uluslararası mahkemelerin devreye girip devletleri veya
diğer uluslar arasındaki sorunu çözmesidir. Uluslararası aktörler; devletler ve legal uluslararası örgütlerdir ve bunların yargısal konumları
sorunu çözüme götürür. Şu gözden kaçan bir gerçektir ki direkt olarak
uluslararası yargıya gidilemez. Çünkü iç hukuktan farklı olarak devletler
üzerinde bir otorite yoktur.
Devletler üzerinde bir otorite olmadığı için uluslararası yargının çalışması da devletlerin ona veya diğer aktörlerin onun yargı yetkisinin
kabul etmeleri ile orantılıdır. Dolayısıyla devletler veya örgütler olarak
bir mahkemenin yargıya yetkisini kabul ederseniz eğer yargılama gerçekleşir. Aksi halde yargılama mümkün değildir. Devletler veya örgütler
yargı yetkisini kabul ettikleri yönündeki rızalarını nasıl ortaya koyarlar?
Bunun birkaç yöntemi var. Birincisi anlaşma yoludur. Örneğin A ve B
devleti sorun ortaya çıktıktan sonra veya önce sorunu yargıya götürme
konusunda bir anlaşma yapabilirler.
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Ortadoğu’da Din ve Siyaset İlişkisi
Doç. Dr. Mehmet Şahin

O

rtadoğu’da din siyaset denildiğinde aklınıza gelen şey nedir ilk
olarak? Ortadoğu’ da her şey din etrafında dönmüyor öyle bir algı
oluşmasını istemem, fakat Ortadoğu da din ihmal edilmeyecek kadar da
çok önemli. birkaç faktör sayarsanız ilk iki de rahatlıkla ‘din’i bulunmakta.
Aslında bu dersin İslam ve siyaset açısından yeterli olmadığı için genelde
olarak Din ve Siyaset olarak düşündüm. Ortadoğu siyasetinde sadece
İslam’ın etkili olmadığını diğer dinlerinde Ortadoğu’da siyaseti ciddi
şekilde etkili olduğunu düşünüyorum. İsrail’e baktığınız zaman,
Yahudiliği dışarıda bıraktığınız sürece İsrail’i ne derece anlayabiliriz,
barış sürecini ne derece anlayabiliriz veya İsrail’in dış politikasını nasıl
anlayabiliriz, ABD ile ilişkilerini ne derece anlayabiliriz, İsrail’in iç
yapısına baktığımız zaman iç siyasetteki dini grupların ağırlığını nasıl
çözebiliriz? Demek ki Yahudilik de -aslında İsrail-Filistin meselesiOrtadoğu’nun temel sorunlarından bir tanesi. Ortadoğu’nun kronik
sorunu olan İsrail-Filistin meselesini baz aldığımız zaman, temel
anlaşmazlık noktalarındaki yaklaşımlarını baktığımızda, “Ortadoğu’ da
barış olmaz, barış süreci olur tartışın?” diye bir soru karşımıza çıkabilir.
Aslında burada kastedilen şeylerden bir tanesi, Yahudiliğin ne derece
İsrail’in iç politikasında mı dış politikasında mı etkili olduğunu rahatlıkla
görebiliriz aynı zamanda hemen yanı başına gelelim bugün Suriye’de
yaşanan iç savaşta mezhepsel yapı etkin mi değil mi? Sizce Suriye’ de
ki mezhepsel yapıyı göz ardı ettiğimizde, dışarıda bıraktığımızda mevcut
çatışmanın temel dinamiklerini anlayabilir miyiz? Veya bir çözüm
bulmaya çalıştığımızda mezhepsel dinamikleri dışarıda bıraktığımızda,
mezhepsel ve dini dinamikleri diyelim çünkü sadece bir dinin bir
mezhebin oluşmuyor burada hem diğer dinlerinde farklı mezheplerinin
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olduğunu görüyoruz, peki bir çözüm sürecine giderken bu farklılıkları
göz önünde bulundurduğumuzda bir neticeye varabilir miyiz? Hemen
biraz geriye gelelim birazda çok şiddetli yaşanıyor ismini ‘IŞİD’diniz
mi ? Duymuyorum ama Irak a geldiğiniz zaman farklı bir yapı ortaya
çıktığını görüyoruz bugün Irak’ta IŞİD merkezli olarak ortaya çıkan
durumda, Irak’ın mevcut siyasetine veya ABD’nin işgalinden sonra hal
alan iç durumu önümüzdeki süreçte eğer bir yerden yapılanma meydana
geldiği zaman burada hem Şiiliğin burada ki yorumunu, hem İran’ın bu
konuya müdahil olmasını, hem Sünnilerin bu şekildeki aslında bir çatı
örgüt diye tanımladığım IŞİD, sadece IŞİD diye bakmamak gerekiyor
peki bu tavrı çözme şansımız var mı? Peki biraz daha güneye inelim
Suudi Arabistan’a baktığımızda Vahabiliği oradan çıkardığımızda devlet
kalmaz. Suudi Arabistan’ın iki tane dayanağı var, birisi Vahabilik, diğeri
de petroldür. Vahabilik ile petrolü ortadan çıkardığınızda ortada devlet
bulamazsınız, aşiret yapısına bölünen bir durum ortaya çıkar. Vahabiliği
düşünmeden hem iç siyasetini hem örgüt durumu hem aslında Suudi
Arabistan’daki siyasetin meşruiyetini ve özellikle son yıllarda Soğuk
savaş bittikten sonraki süreçte Kafkaslarda, Balkanlarda bugün Ortadoğu
da izlemiş olduğu siyasetin arkasındaki dinin motivasyonu anlama
şansımız var mı? Peki Lübnan’ın ortaya çıkışına baktığımızda tek tek
bakıyorum aslında ne derece durumun vahim olduğu ortaya çıkıyor.
Lübnan’da biliyorsunuz kurulurken daha sonraki 1943 yılında Misak
oluşturulurken, 1989 Taif anlaşması imzalanırken neye göre bir devlet
yapısı oluşturuldu? Mezhepsel ve dini yapıya göre oluşturuldu. Devlet
sistem ona göre paylaştırıldı. Cumhurbaşkanının ne olması lazım
anayasaya göre Mağruni olması lazım başbakanın Sünni olması lazım,
Meclis başkanının Şii olması lazım, anayasal siyasal sistem neye göre
oluşturulmuş? Dini ve mezhepsel yapıya göre oluşturulmuştur. Peki dini
ve siyasal yapıyı dışarıda bıraktığınız zaman ne yapacaksınız nasıl
anlayacaksınız Lübnan’ın bugünkü yapısını ve dış politikasını?
Unutmayın ve dikkat edin Ortadoğu’da ülkelerin bu durumu çok
benziyor, birbirine çok benzediği içinde sorunları birbirine çok benziyor,
böyle çok farklı olduğu durumlarda kastettiğim şudur Lübnan Mağruni,
Şii, Sünni ayrılmış durumdalar. Bu üç grup bir araya gelerek yaşadıkları
ülkeyi daha ileri bir noktaya taşıma noktasında bir irade ortaya
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koyabiliyorlar mı? Hayır. İç gruplar birbirlerini rakip olarak görüyorlar.
Rakip olarak gördükleri için dış müttefik arayışına girişiyorlar. Bu defa
iç siyasetin dışarıya yansıması veya iç politikanın dışa müdahil olduğunu
görüyorsunuz. Aynı ülkede yaşayan grupların rakip olduklarını
görüyorsunuz, böylece dışarıdan ülkelerle destek arayışına giriyorlar ve
bu dışarıdaki ülkelerin o ülkeye doğrudan müdahalesinin önünü açtığını
görüyoruz. Nitekim Şii’leri kullanarak ya da Hizbullah’ı kullanarak
İran’ın burada yetki sağlamaya çalıştığını ve sağladığını, Suudi
Arabistan’ın net bir şekilde Sünnileri desteklediğini görüyoruz.Batının
başta Fransa olmak üzere Marunilere destek verdiğini görüyoruz. Zaman
zaman İsrail’in de bu konuda tavrı var, demek ki bu durumda olan
ülkelere de dış müdahale aynı zamanda o ülkede iç istikrarın da
olmamasının ana nedenlerinden biri olarak ortaya çıktığını görüyoruz.
Hemen biraz daha güneye inelim, Mısır’da Müslüman kardeşleri dışarıda
bıraktığınız zaman ne kalır geriye, Firavun’dan başka bir şey kalmaz.
Mısır’da Müslüman kardeşleri dışarıda bıraktığınız zaman iç yapıyı
anlama şansınız var mı? Darbe niye yapıldı? Hepsini okumanız gerekir.
Sadece Müslüman kardeşlerin siyaseti değil, aynı zamanda genel
perspektife bakmakta fayda vardır. Darbe niye yapıldı, Müslüman
kardeşlerin ittifakı ne yapıyor? Müslüman kardeşlerin çekirdeği Mısır’da
ortaya çıkmıştır.1928 yılında kurucusu Hasan El Bennah olarak kabul
edilir, daha sonraki süreçte Seyit Kuttub gibi lider ideologları da vardır.
Zaman zaman kırılmalar da yaşamıştır, fakat sahip olduğu ideoloji sadece
Mısır’la kalmamış diğer Arap ülkelerini de etkilemiştir. Arap coğrafyasında
bugün Libya’da da, Suriye’de de, Filistin’de de mesela Hamas onların
bir kolu olarak kabul edilir, etkili olmuştur. Körfez ülkelerinde de mesela
Pakistan’a kadar giden bir etkisinin olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
Bu dalga Müslüman kardeşlerin temeli Ortadoğu’daki sunni dalganın
altındadır. Bunun Arap Baharının süreciyle ortaya çıkmasına binaen veya
buna karşıt olarak zaten Ortadoğu’daki son o darbe süreçlerinin, Mısır’da
olduğu gibi (darbe netleşmiştir) şimdi Libya’da bunun bir benzerini
Hafter yapmaya çalışıyor bu demek ki direk siyaseti etkiliyor. Şimdi
diyorsunuz ki ama bunları siyaset dışı tutmak istiyorlar, seçim sonuçlarına
baktığınız zaman ne derece tutabildiğinizi görüyorsunuz. Mısır’da 2011
de yapılan seçimler Müslüman kardeşler %47 oy aldılar biliyorsunuz.
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Selefiler %24,7 oy aldılar, toplasanız %71 İslamcı kitlenin olduğunu
görüyoruz. Selefiler de üçe dörde bölündüler, bir tanesi darbeyi destekledi
diğerleri ne yapacaklarına tam karar veremediler sadece Müslüman
kardeşlerin aldığı oy oranı göz önünde bulundursanız dahi ki
Cumhurbaşkanı da yaklaşık % 52 oy aldılar. Bunu göz önünde alsanız
dahi Mısır’ın yarısını terörist ilan edersiniz. Bir kitlenin yarısını siyasal
sistemin dışında tutarak ne derece o ülkede istikrar sağlayabilirsiniz.
Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. O açıdan bugün itibariyle
baktığınız zaman baştaki Abdulfettah Sisi darbeyi gerçekleştirmiş olabilir,
destek bulmuş olabilir ama taşıma su ile ne kadar değirmen döndürebilir.
85 milyonluk bir ülkeyi Suudi Arabistan’ın ve Birleşik Arap Emirliklerinin
verdiği destek ile ne kadar ileri noktaya taşıyabilirsiniz. Mısır bir
milyonluk iki milyonluk bir ülke değil 85 milyonluk bir nüfustan
bahsediyoruz. Ülkenin ciddi yıllık bir maliyeti vardır. Üretimin
olmadığını göz önünde bulundurduğunuzda ki kitlenin yarısında siyasal
sistemin dışında tuttuğunuzu düşünün ki o zaman Mısır’ın geleceği o
kadarda parlak gözükmüyor, bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda
var diye düşünüyorum. Önümüzdeki diğer bir konuda İran Şiiliği, on iki
imam Şiiliğini, Caferiliği dışarıda bırakarak İran’ın bugünkü iç siyasetini
ve dış politikasını, rejim politikasını, Suriye politikasını bugün Irak’taki
politikasını ne derece anlayabiliriz, şunu da göz önünde bulundurmak
gerekir Şiilik bunların ana motivasyonu mu diye sorulabilir. Ama Şiiliği
dışarıda bıraktığımız zamanda 1979 sonrası dış politikasında ve iç
siyasetindeki politikasını anlama şansımızın hiçte öyle kolay olmadığı
gözüküyor.
Biraz daha güneydoğuya gidelim, Ortadoğu turu yapıyoruz. Afganistan,
Pakistan AFPAK diye adlandırılan bölgeye baktığımız zaman Cihatçılar
diye adlandırılan bir grup var şimdi de Ortadoğu’da faaliyet gösteriyor.
SSCB’nin 1979 yılındaki işgaliyle ortaya çıkan bir durum, şu an İslam
coğrafyasının geri kalan bölümünü de etkiliyor. Peki bu yapıyı işgali
ve işgal sonrası oluşan durumu göz önünde bulundurmadan bugünkü
Afganistan içindeki yapıyı, istikrarsız durumu ve Pakistan’ı, bölgeye
yayılan etkiyi ne derece anlayabiliriniz. Taliban’ı nereye koyacaksınız?
El Kaideyi nereye koyacaksınız? Cezayir’e geldiğiniz zaman Mağrip
bölgesini nereye koyacaksınız? Cezayir’de 1989 da yerel seçimler ol270

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

muştu.1990’da genel seçimler oldu sonra 240 bin kişi burada öldürüldü.
İslamcılar siyasi iktidarı ele geçirmesinler diye ki bunları göz önünde
bulundurmadığınız zaman Ortadoğu’yu nasıl anlayacaksınız? Diğer bir
nokta ise, şimdi bir de dışarıdan bir bakalım bu defa ABD biliyorsunuz
bölgede önemli bir aktör. Ortadoğu siyasetini gerçekten Ortadoğu’da
olmayıp da bu kadar etkili olan başka bir aktör yok onun için ABD’nin
2003 yılında ki Irak işgalini göz önünde bulundurduğumuzda aslında
yeni bir komşumuz vardı. ABD burada fiziki şartlar olarak bulunmasa
da politik etki olarak, askeri yetki olarak bu bölgenin önemli bir ülkesiydi. Peki Ortadoğu’daki ABD’nin varlığını sadece ulusal çıkarlarla
açıklayabilir miyiz? Bunun arkasında dini bir motivasyon yok mu? Ne
biliyorsunuz? Ortadoğu siyasetinde bir de İslam diye bir olgu var onu
da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siyasal İslam nedir? İslam ve
siyasetin birbirine perçinlenmiş olarak devam etmesi aktif belirleyici
unsurlardan biri olmasıdır. Siyasal İslam diye bir şey yok. Bu soruyu
tek basına sorsam Siyasal İslam nedir? dersem bir sayfalık bir şey yazın
desem herkesi ayrı tutsam burada yüz elli kişi varsa hepinizden farklı
cevap alacağımdan yüzde yüz eminim belki bazı konularda uyuşursunuz
aslında bu bile böyle bir şeyin var olduğunu gösteriyor. Siyasal talebe
olan İslam diye yorumlayabiliriz. Siyasal İslam dediğimiz zaman bir ideolojik yapıdan bahsediyoruz aynı zamanda siyasal talebe olan bir yapıdan
bahsediyoruz. Fakat İslam’dan bahsetmiyoruz. İslam dediğimiz dinden
bahsediyoruz bu ayrıma varmanızı tavsiye ederim. Çünkü aksi taktirde
siyasal İslam’ın İslam olduğu yerlerde veya süreçlerde olan kötülükler
dinin üzerinde kalıyor. Mesela siyasal İslamcıların olduğu bir iktidarı
düşünün, İran’ı, şimdi İran’da ki yapının Esad’a vermiş olduğu desteği
hangi dini motivasyon ile açıklayabiliriz. Dini, İran’ın Karabağ’da Ermenistan’ı desteklemesini nasıl açıklayabilirsiniz? nereye koyabilirsiniz?
Burada siyasal iktidarın yapmış olduğu kimine göre kötü, kimine göre
iyi bu dinin üzerinde kalır İslam dediğimiz zaman dinden bahsediyoruz ama ‘Siyasal İslam’ dediğimiz zaman biz orada başka bir olgudan
bahsediyoruz bunu da mutlaka göz önünde bulundurmakta fayda var
diye düşünüyorum. Bu henüz tam çözümlenmiş değil ki eğer Ortadoğu
çalışmak isterseniz ki ORSAM’ın seminerindeyseniz bazılarınızın içine
kurt düşmüş demektir. Ortadoğu’nun içine girdikçe kaybolursunuz ki
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kaybolduğunuzun farkında bile olmasınız. Fakat iyi bir Ortadoğu uzmanı
olmak istiyorsanız mutlaka size önerim Kuran’ı Kerim, Tevrat, İncil okuyarak başlayın bu üç dini de ‘The Mean Of People’ dedikleri bir şey var
ya insanların algılarını öğrenmek istiyorsanız motivasyonlarını siyasal
yaklaşımlarını tercihlerini öğrenmek istiyorsanız ki din bu çerçevede
gerçekten ana damarlardan bir tanesi bu yüzden bu üç dinin ana metinlerini okuyarak bu sürece girin derim, artı size en azından entelektüel
bir taban sağlar. Bunun dışında ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, İslamiyet
dediğimiz zaman, bu coğrafyaya gittiğiniz zaman, tek bir olguyu da karşınızda bulamıyorsunuz. Bugün Irak’ta yaşananları göz önünde bulursak
işte Şii-Sünni çatışmasını kastediyorum, burada değerli arkadaşlar. O
zaman farklı dinlerin farklı mezheplerine de değinmemiz lazım diye
düşünüyorum. Hatta İslami meselelere baktığınız zaman sadece Şiilik
ve Sünnilik değil dışında bir Haricilik var. Hariciliği okuduğunuzda
belki bugün IŞİD’i farklı yorumlayabilirsiniz. Selefilik denen şey nedir?
Yeni modernist bir olgu diyorum ben ona, geçmiş temeli var tabii ki ama
bugün baktığımız zaman ciddi bir şekilde etki yaptığını ve Ortadoğu’yu
darmadağın ettiğini görüyorsunuz. Bu ikisinin arasındaki farklılığı da
görmeniz gerekiyor. Örneğin benim en çok ilgimi çeken şey de teorici
farklılıklardır. O kadar çatışmaya sebep olmuyor aslında teorici farklılık gibi ortaya çıkıp fakat politik farklılıklar daha çok çatışmaya sebep
oluyor. Mesela Şiilikle Sünnilik arasındaki ayrım siyasi bir ayrımdır.
Dini ayrımdan daha çok siyasi bir ayrımdır. Yönetimin nasıl paylaşılacağı ile ilgili bir ayrımdır. Şiiliğe bakarsanız temel argümanlarda Hz.
Muhammed, Hasan Hüseyin, On iki İmam’ı takip eden bir yönetim şekli
olduğunu, Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’in kabul görmediğini görürsünüz.
İktidarın bu iki kişi tarafından çalındığını düşünen bir ayrışmanın yaşandığını görürsünüz. Politik bir ayrım yoksa namaz şu şekilde kılınacak,
oruç bu şekilde tutulacak diye çıkan bir ayrım değildir. Onun için eğer
ayrım mezhepsel farklılıklar arasında ki siyasi ayrımsa çatışma çok daha
kötüdür. Bu da o topluluklar ve insanların koymuş olduğu bir durumdur
diye bakıyorum çünkü tek bir yapının olmadığını görüyorsunuz. Onun
içinde aslında mezhepler tarihine bakmanızda fayda var, diye düşünüyorum en azında bugün bir Sünnilik nedir? Bir Şiilik nedir? arasındaki
tabi farklarda var ve Selefilik nedir? Bugün bu üçü arasında bir çatışma
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yaşanıyor. Şii -Sünni çatışması var, yok desek de bugün ağır bir şekilde
yaşanıyor, aynı zamanda Şiilik içinde kabul edilen Selefilik var. İleride
Müslüman kardeşlerinde içine girip yoğun bir çatışma içine girdiklerini
görüyoruz. En azından bu üç ana damar konusunda Ortadoğu çalışmak
istiyorsanız mutlaka bir bilginiz olması gerektiğini düşünüyorum. Hristiyanlığın da farklı mezhepleri var, farklı yaklaşımları var, bunlara da
bakmanız gerekiyor en azından Ortadoksluk ve Katolikliğe bakmanız
da fayda var diye düşünüyorum. Moskova kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi ile arasındaki siyasi ayrılığın ayrımını mutlaka göz önünde
bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum ki Yahudilikte de farklı mezheplerin olduğunu görüyorsunuz. Yahudilik denildiği zaman bile birçok
ayrım var, kadına bakışlarında, siyasete bakışlarında ki benim takip
ettiğim kadarıyla İsrail’ de bildiğim bir grup var ve Iran’ı destekliyor
ve Ahmedi Nejad’la görüşüyorlar. Siyasete bakış açıları dini doktrine
bakış açılarında farklılıklar var. Aslında Ortadoğu’da din ve siyaset her
zaman varlığını korumuştur. Uluslararası ilişkiler yeni bir bilim olduğu
için zaman zaman Amerikan bilimi olarak da adlandırılır. Uluslararasının temeli sekülerizmle paralel olarak ta gelişmiştir, dinamikler olarak
baktığımız zaman Rönesans Coğrafi Keşifler, Aydınlanma, Pozivitizm,
I.Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Realizm böyle gider farkındaysanız
hiçbir teorik yaklaşımda dini bulamazsınız çünkü sekülerizmle paralel gittiği için sekülerizmin yerleşmesiyle birlikte din 30 yıl Savaşları,
1648’den bu yana uluslararası, devletlerarası ilişkilerin veya devletlerin
iç yapısında önemli bir faktör artık olamayacağını ve bir daha da gelemeyeceği üzerine bir yaklaşımı var. Bu formül tuttu mu? Tutmadı tam
tersi oldu biz yanlış mı? yaptık diye 11 Eylül’ün bir katkısı oldu tabii ki,
beni görmeseniz de ben varım ben ihmal edilemeyecek kadar önemli bir
faktörüm dedi. Uluslararası ilişkilerde, aslında biz sadece Avrupa’nın
o küçük siyasi Avrupa’nın siyasi deneyimi göz önünde de bulundurarak
okumaya kalktığımız için sorun yasadık ama bu coğrafyaya baktığımızda Ortadoğu’da dinin ve mezhebin siyasal sistemin terk etmediğini
görüyoruz. Hangi dönem terk etti bir dönemler etkisiz olduğu oldu Arap
milliyetçiliğinin çok yoğun olduğu dönemde böyle bir yetki var ama
kayboldu mu? Çünkü sürekli farklı tarihleri yasamışız. Avrupa’daki o
homojenleşme ve farklılaşmanın tam yaşanmadığını görüyoruz hiç bir
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zaman bunun kaybolmadığını görüyorsunuz, kaybolan coğrafyada da
bunun kaybolmadığını görüyorsunuz. Kaybolduğu dönemde din uluslararası ilişkiler içinde de hiç önemli değil denildiği dönemde de baktılar
ki, Osmanlı Avrupa’ya giderken İlahi Kelimetullah için gidiyorum der.
Osmanlının son zamanda cihat ilan edilebilirdi. I.Dünya Savaşında veya
1815’de Avrupa’nın önemli kralları bir araya gelerek kutsal ittifak kurarlar. Yakın coğrafyaya geldiğiniz zaman bu kendini çok iyi hissettirmiştir.
Uluslararası ilişkiciler tabii bunu görmek istemiyorlar, 1979 yılı ilk kez,
ABD’nin de, Ortadoğu’nun da din ve siyaset ilişkilerinin gereğini ortaya çıkarmıştır.1979 yılı niye önemlidir din siyaset açısından şöyle bir
soru sorsam size seminerimizde 1979 tarihini göz önünde bulundurarak
Ortadoğu’da din ve siyaset ikilisini baz alarak bir deneme yazın desem
ne dersiniz?
Öğrenciler: Şiilik ile Sunniliğin kesin bir çizgi ile ayrıldığını söyleyebiliriz.
1979 tarihinin şöyle bir önemi var arkadaşlar üç önemli gelişme oluyor,
bu dönemde bir tanesi Sovyetlerin Afganistan’ı işgali, dini diyeceğimiz
bir yapının ortaya çıkmasının temelleri atılıyor, bu kırılma önemlidir.
Ortadoğu’da din ve siyaseti anlamak istiyorsanız ,1979’da ki bu işgali
okumanızı tavsiye ediyorum. Son günlerde çok duyarsınız Skyes Picot
anlaşması Ortadoğu bu anlaşmaya göre şekillendi derseniz doğrudur.
I.Dünya Savaşında ortaya çıkan bir bölünmedir. Ama ikinci defa Ortadoğu’nun siyasal coğrafyasının ortaya çıktığı dönem 1979 tarihidir.
Afganistan’daki yapı sadece Afganistan’ı, Pakistan’ı değil Ortadoğu’yu
da etkiliyor.1979 yılı aynı zamanda Iran’da İslam devriminin olduğu
tarihtir. İran devrimi oluş itibariyle devrimdir sonuç itibariyle darbedir.
Böyle bir soru sorsam İran devrimi oluş itibariyle İran devrimi sonuç
itibariyle darbedir buna ne cevap verirsiniz?
Öğrenciler: İran’daki devrim aslında rejimden dolayı sosyalistler birçok
değişik grupların ortak bir tepkisi…
Çok doğru aslında oluş itibariyle baktığınız zaman İran rejimine karşı
çıkan grupların tamam İslami grup var, Molla grubu var ama aynı zamanda sol ideolojiyi benimseyen parti de bu grubun içinde yer almıştır.
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İran’daki bu karşı yapının içinde her grup vardır. Devrimden sonraki
süreçte tabii ki bu ayrışma oldu, Hümeyni etrafında toplanan grubun
diğerlerini siyasal sistemin dışına itmesinde bazı faktörlerde etkili oluyor. İran-Irak savaşı, Saddam saldırdığı zaman, dış güç saldırdığı zaman
bu sefer o darbeci yapı İran milliyetçiliğinden faydalanabiliyor. İçerde
her çıkan farklı ses ‘Vatan hainliği diye adlandırılıyor’.İran’ı yakından
tanıdığınız zaman bazı şeyleri daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.
İran’da bir rejim varmış gibi bir algı var, yaşıyormuş gibi bir durumun
olduğunu görürsünüz fakat bir rejimin devamın sağlayan iki kitlenin
olduğunu düşünüyorum kadınlar ve gençler. Bu çok önemli bir rejimin
devamının sağlanmasında hayatta küçümsemeyin bu önemlidir. Benim gördüğüm kadarıyla Tahran Üniversitesinde insanların rejimle alay
eder bir giyiniş tarzlarının olduğunu görürüsünüz ki bir rejimin gençliği
yoksa isterse seküler olsun, ister dini olsun o rejim bir nesil sonra biter,
devam etmez. Çünkü hücre yenileyemez, gençliği içinde barındırmayan rejimlerin var olma şansı yoktur. İran’ın yaşamış olduğu en ciddi
sorunlardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi İran’da
oluş itibariyle devrim sonuç itibariyle darbe dememin sebebi buydu yeni
bir ideolojiyle ortaya çıkıyor. Batı karşıtı dini bir devlet ortaya çıkıyor.
İran’ın anayasaya baktığınız zaman farklı bir siyasal sistemin olduğunu
en azından anlarsınız. Örnek vereyim özellikle son cumhurbaşkanı seçimlerinde çok dikkate almıştım bizdeki yorumculara baktığımda mesela bir cumhurbaşkanlığı demokratik bir ülkede cumhurbaşkanlığı gibi
yorumladılar. İran’da ki cumhurbaşkanlığı makamı ile demokratik bir
ülkedeki veya Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı makamı aynı mı? Aynı
şey olduğunu göremiyorsunuz İran’da Cumhurbaşkanı sorumlu yetkisiz
farkındaysanız, yetki yok Cumhurbaşkanının elindeki her şey rehber
diye adlandırılan dini liderin etkisindedir. Asker devrim muhafızlarına,
doğrudan dini lidere bağlıdır. Cumhurbaşkanı yetki veremiyor, yargının
en önemli kurumlarını dini lider atıyor. Dini motivasyon deyince sadece
İslam ile ilişkilendirmeyin İran anayasasına baktığınız zaman dini bir
devlet, İslami bir devlet gözüküyor ama devletin esas dayandığı mezhep
Caferiliktir. Burada farklı bir yapının olduğunu görüyorsunuz hatta bunu
dış politikaya uyguladığınız zaman, mesela İran bölgede daha Şiici bir
politika takip eder. Müslüman coğrafyasına genişlediği zaman İslamcı
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olduğunu vurgular, Dünya genelinde de ezilmişlerin tarafında olduğunu
vurgular. Üç halka şeklinde bunun devam ettiğini görürsünüz. Rejim
ihracı politikası çok gündeme getirmişti, bir anlamda rejim ihracı politikasını İran ne için kullandı biliyor musunuz? Rejimin güvenliği için
kullandı. Bugün de aynısını yapıyor farkındaysanız. İran kendi rejiminin
güvenliğini sağlamak için Bağdat’ın, Şam’ın ve Beyrut’un düşmesine
müsaade etmiyor. İç politikaya baktığınız zaman, İran iç siyasetinde
mezhebi yapı çok önemlidir. Dış politikada bunu kullandığını görüyorsunuz aslında dış politikada çokta dini bir devletle karşı karşıya değiliz.
Mesela İran, Ortadoğu politikasında dini vurgu retorik fazla, Orta Asya
ve Kafkasya politikasında dini retorik hiç yoktur. Bu ayrımı yapmadığınız zaman sadece İran’ın Filistin konusundaki söylemini göz önünde
bulundurursanız, İran’ın dini bir devlet olduğunu söylersiniz. Filistin
meselesini bir Arap, bir Türk değil, bir Müslüman meselesi olduğunu
söylüyorlar. Beş dakika geçtikten sonra esas meseleye geçelim diyorlar
bu bana koydu ne demek beş dakika Filistin meselesini konuşursunuz
beş dakika sonra esas meseleye geçelim diyorlar. Demek ki Filistin
meselesi İran’ın esas meselesi değil. İran’ın dış politikada kullandığı
bir mesele ve bu durum da bunu net bir şekilde gösteriyor. Çünkü bu
ayrımı Ortadoğu’ya baktığınız zaman İran’ın Ortadoğu politikasına dinin
ve çatışmanın dışında kullanıp etkiliği olabileceği üçüncü bir araç yok.
Çünkü tarihi Fars-Arap rekabetini düşündüğünüz zaman Irak’ta bugün
olanları da bu perspektifte okuyabilirsiniz. Olaya sadece IŞİD diye bakarsanız Irak’ta olanları anlayamazsınız. Oradaki Sünni yapıların ileri
sürdüğü argümanlara bakın, İran’ın Irak’taki ağır varlığı Bağdat’taki
aynı zamanda Maliki’nin 2010’dan itibaren uyguladığı politikaya bir
tepki olarak bunu görmeniz gerekir. IŞİD’i çatı örgüt olarak görüyorum.
Irakta olanlar sadece bu değildir. Ortadoğu’ya baktığınız zaman Ortadoğu’da İran ‘ebabil’ gibi davranıyor ama farkındaysanız Orta Asya’da bir
‘güvercin’ gibi davrandığını görürsünüz. Daha bir yapıcı politika takip
ettiğini, tam bir reel politika uyguladığını görürsünüz. Burada kastettiğimi Kuran-ı Kerim okuyanlar bilirler. Hz.Allah kuş gönderir onların
ismi Ebabil’dir onlar yukardan taş atarlar ve Ebrehem ordusunu yok
ederler attıkları taşın adını biliyor musunuz? ‘Sicil’ İran’ın son denediği
füzelerinin birinin adı da ‘sicil’ dini ritüelin nasıl kullanıldığını anladınız
276

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

mı? Şimdi bu yapıda enteresan bir şey daha var. İran diyor ki Ortadoğu’daki Müslümanların sorunlarına sahip çıkılmış gibi davranıp, Arap
siyasetinde etkili oluyor. Türkiye de dahil seküler yönetimlerin olması
İran’ın işine geliyor. Çünkü seküler yönetimler olduğu için halklarla bir
bağ kurabiliyor. Aslında İran’ın en iyi ilişkisinin Azerbaycan’la olması
gerekiyor. İkisi de Müslümanların çoğunlukta olduğu, ikisi de Şii yanı
Caferiliğe sahip olan ülke ama İran’ın en rahatsız olduğu ülkelerin başında Azerbaycan geliyor. Hani dini bir ülkeydi. İran temel perspektiften
baktığımızda temel yaklaşımlardan baktığımızda Karabağ konusunda
kime destek vermesi gerekir. İran’ın Azerbaycan’a destek vermesi gerekir, İran ise Ermenistan’a destek veriyor.
İran dini kılıf altında tam bir Fars Ulus-devleti şeklinde hareket eden
bir devlettir. İran dış politikasının dini retöriğine bakın dememin sebebi
budur. Diğer konu “Camp David” çok önemli bir konudur. Ortadoğu’daki
jeopolitiği simgeleyen olaylardan bir tanesidir. Çünkü en büyük Arap
devleti İsrail’e karşı değil, İsrail’le birlikte olmuştur. Mısır ı kastediyorum. Kissenger’ in bir sözü vardır. ‘Ortadoğu da Mısırsız savaş Suriyesiz
barış olmaz’ çok doğru farkındaysanız Mısır devre dışı bırakıldığı zaman
1979’dan sonra Arap ülkeleri bir araya gelip savaş yapabildi mi? Çünkü
en büyük Arap devletini dışarıya atıyorsunuz. En büyük Arap devletini
dışarı attığınız zaman denge değişiyor bu coğrafyanın dengesi tamamen
değişiyor, fakat enterasan bir şey var yine dinin kullanıldığını görüyorsunuz.1979 Camp David anlaşması imzalandıktan sonra anayasaya dinin
İslamdır ibaresinin girdiğini görüyorsunuz. Enver Sedat döneminde dini
öğelerin anayasaya girdiğini görüyorsunuz. Mursi anayasayı İslamlaştırıyordu diye suçlamalar vardı. Aslında Mursi döneminde getirilen birçok
anayasa Enver Sedat döneminde 1979’dan sonraki dönemde 1980’li
yıllarda kondu çünkü 1979’da İsrail’le anlaşma yaptıktan sonra İslamcı halkın tepkisini çekeceği için İslamcı maddeleri anayasaya koyarak
bunu önlemeye çalıştı. 1979’daki İran devriminin Ortadoğu’ya etkisini
azaltmak içinde İslamcı bir yönetimmiş görüntüsü vermeye çalıştı. Daha
sonraki süreçte Soğuk Savaş döneminde din-siyaset ilişkisi Ortadoğu’da
pek gözükmedi. İdeolojiler, o dönemde Arap milliyetçiliği daha baskındı,
daha baskın bir yapıydı. Soğuk Savaş döneminin sonuyla birlikte aynı
eski Rus coğrafyasında olduğu gibi Ortadoğu’da, o ideolojik perdeyi
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kaldırdığınızda, altından dini yapılar kendini rahat bir şekilde gösterdi.
Doğu Avrupa’dakilere benzer demokratik dalga burada da olur mu acaba
sorusuna karşılık bazı işaretler ortaya çıktı. Bu işaretlerden biri 1979’daki
İran devrimidir. Şii kabarma olarak görünse de 1979’daki İran devrimini
etkisizleştirmek için Sünni’lerle çalıştı. Sünniler kullanıldı burada onu
açık açık söyleyeyim. Şimdi Sünni kabarmaya karşı kimlerle çalışıyor.
Şiilerle onun için ABD sadece Sünnilerle çalışıyor demek yetersizdir.
Doğrudur yetersizdir tarihin farklı dönemlerinde ABD’liler her farklı dini
grupla çalışabilirler. Bize bile baksanız bunu görebilirsiniz Türkiye’nin
son dönemlerindeki tartışmalara bakın bunu net bir şekilde görürüsünüz
hatta bırakın ABD dini yapılarla, dini gruplarla, dini liderlerle Dalai
Lama dahil araları her zaman iyidir. Tibetli Budist lider nerede yaşıyor. ABD’de onun bir yapı olduğunu göz önünde bulundurur, ABD en
şiddetlisinden en ılımlısına kadar, potansiyeli olan her hareketle yemek
yemesini bilir. Burada bahsettiğim El Kaidesi’nden en ılımlısına kadar
işine gelirse Ortadoğu’daki gruplarla ilişki kurar kurmaktan da geri kalmaz. 1979’la birlikte Şii kabarmasına karşı Sünni yapının kullanıldığına
şahit oldu tarih, fakat 1980’le birlikte o demokratik dalganın burada
işaretlerinin olduğunu görüyoruz.İlk işaret ilk seçim yapılan yerlerden
bir tanesi Cezayir ‘di.1989 yılında Cezayir’de yapılan seçimlerde yerel
seçimlerde en yüksek oyu FİS (İslami Selamet Partisi) partisi aldı.Demokratik seçimler yapıldı.1990 yılında genel seçimlerin ilk turu yapıldı
yine İslam Selamet Partisi birinci parti oldu. Batkılar iktidar gidecek
müsaade etmediler darbe yaptılar, iç savaş çıktı. 240 bine yakın insan
öldü. O zaman benim üniversite yıllarımın ilk yıllarıydı Türkiye’deki
ana medyada da bu haber çıkmıştı ‘demokrasiyi korumak için darbe
yaptılar’ diye başlık attılar istiyorsanız arşivlere bakabilirsiniz. Sisi’ye
bugün söyleyemiyorlar, içlerinden söylüyorlar ama Sisi’nin de yaptığı
benzer bir davranıştı. 240 bine yakın insan ölmedi, öldürüldü. İslamcı
dalganın ikinci kendini hissettirdiği bölge arkadaşlar Türkiye olduğunu
söyleyeyim size arkadaşlar.1994’de yapılan seçimlerde yerel seçimleri
Refah Partisi kazandı. 1995’de genel seçimlerde de Refah Partisi birinci
parti oldu.1997 yılında 28 Şubat olayı gerçekleşti. Üçüncü defa o dalganın kabarmasını İslami ve Sünni kabarma perspektifinden bakarsanız
benim de seçim gözlemlerimde demokratik bir seçim yapılmıştı.
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Filistin’de yapıldı biliyorsunuz kim kazandı seçimi Hamas kazandı.
Hamas’a üç şart sunuldu, bir İsrail i tanıyacaksın, şiddeti bırakacaksın
yani direnişi bırakacaksın ardından da El Fetih ile yapılan anlaşmaları
onaylayacaksın. Hamas buna karşılık 67 sınırlarını çekilecek mi diye
sordu, net bir cevap verilmedi ve Hamas’ta kabul etmedi. Hamas’a iktidar
olma fırsatı vermediler. Hamas ikiye bölündü, olmayan bir devletin iki
tane toprak parçasi var. Bugün olmayan bir devletin iki toprak parçası iki
kuvveti vardı. Yeni yeni düzenlemeye gidiyorlar ama çok zor anlaşacaklar
gibi gözüküyor. Burada aslında ilk demokratik seçim yaptığın zaman
ilk siyaset ilişkisinin ne kadar iç içe olacağı gözüküyordu. Buna fırsat
verilmedi o darbeler süreci devam etti fakat üçüncü ve hızlı geliş Arap
halk hareketleri diye tanımladığım benim popüler deyimle ‘Arap Baharı’
ile birlikte o İslamcı dalga daha yüksek bir tonda kendini gösterdi. Baktığınız zaman “Arap Baharı” Tunus’ da başlayıp, Mısır’da diğer ülkeleri
etkileyerek devam etti.Bu ülkelerde yapılan seçimlere bakın Tunus’ta ilk
Arap Baharı’nın yaşandığı yerde Nahda Hareketi kazandı ki Müslüman
kardeşler burada ki koldur. Mısır’da biraz önce verileri söyledim. Müslüman kardeşler ve Selefi’lerin etkili olduğunu özellikle Müslüman kardeşlerin ana yapı olarak yaklaşık 150 oy aldığını görüyorsunuz. Libya’da
hakeza öyle oldu Suriye’de bakarsanız, Müslüman kardeşler temelli
başlangıçta bir direniş harekatının olduğunu görüyorsunuz. Türkiye’deki
mevcut durumun siyasi yapısı göz önünde bulundurduğunuz zaman aslında bu süreci Sünni kabarma olarak okuyabilirsiniz. Sünni kabarma, bunu
özellikle söylüyorum bu Sünni kabarma herkesi korkuttu. Arap Baharı
süreciyle gelen bu Sünni kabarma Ortadoğu’da tüm Müslüman ve gayri
Müslümanların tamamını korkuttu. Arap Baharıyla ortaya çıkan Sünni
kabarmanın Ortadoğu’daki tüm Müslümanları ve gayri Müslümanların
tamamını korkutmuştur, tartışınız? Sünni kabarmanın ortaya çıkması
özellikle Müslüman kardeşler temelli olarak, Ortadoğu’da Sünni kabarmanın ortaya çıkması ideolojik dini ve mezhepsel azınlıkların iktidarda
ortada olduğu yerleri tedirgin ediyor. Bu sadece Müslüman azınlıklara
da değil gayrimüslüman azınlıklara da etki ediyor. Çünkü Müslüman
azınlıkta Dürzi ve Nusayri azınlığı rahatsız etti. İdeolojik dediğim Mısır’daki yapı ideolojik azınlıktır. İdeolojik azınlıkların ve dini azınlıkların
mezhepsel azınlıkların, bir ülkeyi yönetiyorsa, bu iktidar olağanüstü halin
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devam etmesini ister. Olağan hallerde bunların iktidarda kalma şansı var
mı? Onun için sürekli olağanüstü hal olması, sürekli çatışmanın olması
ülkenin bir parçasının sürekli işgal altında olması bu ülkeler için faydalıdır. Golan’ın sürekli işgal altında olması Esed’e fayda sağlamıştı. Sünni
kabarmanın olduğu yerde Sünni kabarmayı göz önüne alırsanız bu bir
nevi Emevileri, Selçukluyu, Osmanlıyı hatırlatır. Eğer siyasi iktidarı tam
egemenliği altına alırsan uzun süre gider bunların iktidarı bunların iktidarı uzun süre gideceği için diğer azınlıklar kendilerini siyasal sistemin
içine atılacağını bildiklerinden bu iktidarlarını kaybetmemek için elinden
gelenleri bütün araçları kullanırlar. Suriye’deki katliam gibi veya Irak’taki bugün yaşananları göz önünde bulundurun. Şii Sünni ayrılığı var, bu
yapıda bazı yaklaşımlar ilahiyatçılardan veya Ortadoğu çalışanlarında
şunu da gördüm ben Şii Sünni dengesinin %10- % 90 olduğunu söylerler.
Sadece bu veriye göre Ortadoğu’yu okursanız yanlış sonuca gidersiniz.
Sünni kesimin çoğu Uzakdoğu’da yaşıyor. Endonezya’da, Malezya’da,
Pakistan’da o tarafta yaşıyor. Bizim yakın çevremize baktığımız zaman
Şii-Sünni dengesi çok yakın. Azerbaycan, Irak, İran, Suriye ve Lübnan
dengesini baz alın, dengeyi gördünüz değil mi? İlk veriyi baz alırsanız
Ortadoğu’daki dengeyi yanlış okumuş olursunuz. Sadece Şii-Sunni değil, Selefi diye enteresan bir grup ortaya çıktı. Yakın zamanda sadece
Şii-Sunni ayrımı yaşanmayacak Sunniler içinde Müslüman kardeşler
Selefi çatışması da yaşanacak. Bunu Mısır darbesinde rahatlıkla görebilirsiniz. Ortadoks-Heteredoks ne demek bilen var mı? Ortadoks ana
akım yaklaşım heterodoks ana akımın dışında yaklaşımlara İslamdan
yanaşırsanız. Rafizilik diye adlandırılırlar.
Baas aslında teorik olarak baktığınızda Arap milliyetçiliğine dayanır.
Sosyalisttir, batı karşıtıdır.Sovyetler Birliğine daha yakın durur, fakat Ortadoğu da en iyi dini müttefiki dini İran’dır.İki ülkede varlık gösterdi. Irak
ve Suriye Arap milliyetçiliği bunların temel düşünceleri fakat iki ülkede
de iktidara geldikten sonra birbirlerine düşman oldular. Çünkü Suriye’
deki Baas Nusayrilerin eline geçti, Irak’takiler de Sünnilerin elinde olan
bir Baas gibi hareket etti. Baas, Arap milliyetçiliğine diriliş demektir,
kelime manası olarak ama iktidara gelene kadar kullanılan araçtan başka
bir şey değildir. İktidara geldikten sonra yerelleştirildi. 2003 yılındaki
Irak’taki Baas tamamen Amerika’nın işgaliyle birlikte artık bitirildi.Fa280
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kat Suriye’deki Baas bir anlamıyla azınlık başta Nusayriler olmak üzere
azınlık koalisyonunun ideolojisi anlamına geldi. Burada bahsettiğimiz
Suriye’de iktidarda Nusayri Esad değil bir koalisyon olduğunu göz ardı
etmemek lazım. Orada Dürzi ve Hıristiyanların Esad’a bir desteğinin
olduğunu görüyorsunuz.
Öğrenci: İslam ve demokrasi bir arada yaşayabilirler mi?
Ben İslam ve demokrasinin çatışacağını düşünenlerden değilim fakat
İslam coğrafyasına demokrasinin olmasına daha çok Batının uyuşmayacağını düşünenlerdenim. Arap Baharı süreci bize bunu daha net gösterdi.
Uzun süredir şunu söylüyorlardı. Müslümanlar demokrasiye hazır değil,
bu oryantalist bir bakış açısıdır. Dünyanın hiçbir yerinde de öyle tek bir
demokratik düzen şekli yoktur. Demokraside değişik ülkelerde değişik
coğrafyalarda farklı şekilde uygulanıyor. Bir Anglosakson demokrasi
tipi varken, bir Fransa demokrasisi vardır. Müslüman coğrafyasında biri
İsveçli gibi yaşayamaz. Türkiye, Ortadoğu siyasetinde nasıl etkili olur
ya da oldu? Ortadoğu’da kimse karlı çıkmadı şu anda Irak’ta yaşananlar
İran’ın ne kadar zarar gördüğünü gösterir. Her diktatör her gün sabah
yerinden edileceği düşüncesiyle kalkıyor biliyorsunuz.
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ugün burada ele alacağımız konu; eleştirel Jeopolitik perspektiften
Ortadoğu’yu nasıl anlayabiliriz? Ayrıca bugün Ortadoğu’da yaşanan
tarihsel dönüşümün, tarihsel kaynaklarına da baktığımız zaman, nasıl bir
süreklilik arz ettiği üzerine durulacaktır.

Başlangıç olarak her tarihsel dönemin aslında büyük dönüşümler sonrasında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Küresel sistemin dönüştüğü dönemlerde, uluslararası sistemin alt bölgelerinde (Ortadoğu veya dünyadaki
diğer bölgelerde) önemli değişimler olmaktadır. Bizler bu değişimlere
tarihin farklı dönemlerinde şahitlik ettik. Diğer yandan, bu duruma tarihsel olarak baktığımızda söz konusu değişim sürecinde devletlerin ve
toplumların kendilerini tanımlama süreci olduğunu gördük. Değişim
sürecinde toplumlar ve devletler kendi durumlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalıyorlar. Bugün aslında Ortadoğu’da böyle bir değişimin
yaşandığı dönemden geçmekteyiz. Özellikle Arap Baharı kavramı çerçevesinde, Ortadoğu’da bugün uluslararası siyaseti, bölgesel siyaseti ve
Ortadoğu’nun içerisindeki farklı unsurları toplumlar ve devletler yeniden
düzenleme ihtiyacı hissetmektedir.
Arap Baharı kavramını bugün aslında İkinci Arap Baharı olarak da kavramsallaştıranlar olmuştur. Bu görüşe göre; Arap Baharı’nın birincisi
20. yy. başlarından sonlarına doğru Arap ülkelerinin bağımsızlıklarını
kazanmaları ile devam eden süreç kast edilirken, günümüzde Ortadoğu’da yaşananlar birçokları -özellikle Uluslararası İlişkilere ve Uluslararası Siyasete Ortadoğu’dan bakanlar-tarafından İkinci Arap Baharı
olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde yaşanan Arap Baharı tıpkı
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bir önceki gibi toplumları yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu meydan okuma kuşkusuz sadece Ortadoğu coğrafyasındaki
devletlere karşı değil, bütün küresel sisteme ve uluslararası topluma karşı
bir meydan okumadır. Söz konusu meydan okumaya her devlet ve her
toplum farklı şekillerde yanıt üretiyor. Mevcut duruma bakıldığında ise
bahsi geçen meydan okumalara tam olarak bir cevap üretilmediğini de
görmekteyiz.
Birinci Arap Baharı olarak tanımlayabileceğimiz dönemde Ortadoğu’da
devletin gücü ekseninde tahkim edilmiş bir Ortadoğu siyasetine şahit
olmuştuk. Ulus-devlet denilen yapı, Birinci Arap Baharı’nın temel sonuçlarından bir tanesidir. Tarihsel olarak farklı devletlerin hangi kimlik
üzerinden inşa edildiğine bakılmaksızın Ulus-devlet birimi üzerinden
tahkim edilmiş bir Ortadoğu ile karşı karşıyaydık. Bugün ise çok farklı bir
Ortadoğu ile karşı karşıyayız. Bugün, Ortadoğu’nun daha fazla meydan
okuma ile karşı karşıya kaldığı ve devlet düzeyindeki yanıt vermelerin
yetersiz kaldığı bir dönemdeyiz. Artık Ortadoğu’nun daha fazla toplumsallaştığı ve devlet dışı aktörlerin daha fazla arttığı bir dönemdeyiz. Bu
yeni durumun ortaya çıkardığı sorunlar mevcuttur ki bu sorunları halen
yaşamaktayız. Özellikle Arap Baharı’nın ortaya çıkması ile birlikte,
aslında çok temel iki vadi vardı. Birincisi demokratik konsolidasyon
yaşanacaktı, ikincisi ise demokratik konsolidasyondan sonra stratejik bir
bölgesel restorasyona girilecekti. Eğer Arap baharı başarıya ulaşsaydı,
yeni eski soğuk savaş bakiyesi ya da 20.yüzyıl bakiyesi stratejik antogonizmaların yada jeopolitik rekabet hatlarının dönüşeceği ve yeni bir
jeopolitik dönemin açılacağı bir devire girecektik.
Ancak geçen son 3 yıl içerisinde tecrübe ettiğimiz gibi bunun ikisi de
yaşanmadı. Birincisi Tunus hariç demokratik konsolidasyon hiçbir ülkede
başarılı olmadı, ve birçok ülkede daha farklı antogonizmaların ortaya
çıkmasına neden oldu. Örneğin 20. yy. erken dönemlerinde Ortadoğu’da,
Ulusüstü birimlerin çok fazla devrede olmadığı bir dönem ile karşı karşıya kaldıysak da, bugün Ulusüstü birimlerin daha fazla devrede olduğu
bir dönemdeyiz. Bununla beraber örneğin yeni çatışma biçimleri ortaya
çıkmaya başladı.
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20. yy. ilk yarısında Ortadoğu’nun küresel sistem içerisindeki temel
konumu, küresel siyasetin merkezi alanlarından biriydi ve bu anlamda
(Küresel Siyaset/Sistem) Ortadoğu’yu dışarıya doğru patlayan/açılan
bir coğrafya olarak tasvir ediyordu. Bugün Ortadoğu’daki düşmanlık,
antogonizma dediğimiz stratejik rekabet alanların değişmesi Ortadoğu’yu adeta içeriye doğru patlayan bir birim haline getirdi. Bu bağlamda
Uluslararası Toplum, Bölgedeki Devletler veya Türkiye, Ortadoğu’daki
meydan okumaya doğru ve yeterli bir cevap üretemediği takdirde, Ortadoğu adeta tarihin dışında kalma riski ile karşı karşıyadır. Bu sebepten
dolayı Ortadoğu’nun bulunduğu süreç son derece ciddi bir süreçtir.
Bugün üzerinde duracağım konu Ortadoğu’nun coğrafi bir bölge olarak
nasıl ortaya çıktığını ve nasıl dönüştüğü üzerine olacaktır. Bu anlamda
konuya iki temel çerçeveden bakılacaktır.
Öncelikle Eleştirel Jeopolitik Perspektiften hareketle Ortadoğu’yu anlamaya çalışıyorum. Eleştirel Jeopolitik Perspektifi anlamak için ise Klasik
Jeopolitik dediğimiz Ortadoğu ile doğrudan ilgili olan devlet merkezli
ana akım realist paradigmaya dayanan ve onun üzerinden yükselen bir
anlayışla karşılaştırarak Ortadoğu’nun hem içinde bulunduğu durumu,
hem de tarihsel olarak dönüşümünü anlayabiliriz.
Bilindiği üzere Eleştirel Jeopolitik Perspektif, 1980’lerde Klasik Jeopolitik’e yöneltilen eleştiriler sonucunda ortaya çıkan bir perspektiftir.
Eleştirel Jeopolitik Perspektif temel olarak, toplumların mekân tasavvurlarının, onların siyasi kimliklerini oluşturmalarında mekânın son
derece önemli olduğunu söyler. Eleştirel Jeopolitik Perspektif, Klasik
Jeopolitik’in aksine coğrafyanın objektif bir şekilde bilinebileceğine
ilişkin ana akım realist paradigmaya meydan okuyor. Bu ne demektir?
Coğrafya devletlerin dış siyasetlerini oluşturmada en temel faktörlerden
biridir ve coğrafya dış politikada sabit bir veridir. Eleştirel Jeopolitik
Perspektif açısından bakıldığında ise coğrafyanın dış politikada sabit
bir veri olarak görülmemektedir. Yani devletler ve toplumlar coğrafyayı okuyor, anlamlandırıyor ve bunun üzerinden bir var oluş problemi
ortaya koyuyorlar. Bu aslında 20.yy. geneline bakıldığında Jeopolitik
Paradigmanın Uluslararası İlişkilerde hakim bir paradigma olmasına
sebep olmuştur. Jeopolitik kavram olarak ilk defa 1898 yılında ortaya
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çıkmıştır ve Siyaset ve Coğrafya arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmaktadır. Burada devletin gücünü devam ettirmeye çalışan fiziki bir metaa
olarak biliniyordu. Ancak 20.yy.’ın ikinci yarısından itibaren önemli
ölçüde değişmeye başladı.
Bu aşamada Klasik Jeopolitiğin bazı temel özelliklerinden bahsetmek
gerekmektedir. Ortadoğu’nun Batı tarafından kavramsal bir kategori
olarak nasıl ortaya çıktığını ve farklı dönemlerde farklı güvenlik ihtiyaçlarına cevap üretebilmek için veya farklı jeopolitik gerekçelerle
nasıl yeniden üretildiğini anlamak için son derece önemlidir. Burada
birkaç kriterden bahsetmek gerekir; Jeopolitiği anlamak için, örneğin
analiz düzeyi bağlamından baktığımız zaman (Uluslararası İlişkilerde
analiz düzeyi; Sistemik, Devlet ve Birey) Klasik Jeopolitiğin küresel bir
analiz düzeyi benimsediğini görüyoruz. Yani dünyaya bir bütün olarak
bakıyorlar. Bu bütün içerisinde hangi coğrafyanın ne tür değeri olduğunu
anlamaya çalışarak devletin pozisyonunu onun üzerinden geliştirmeye
çalışıyorlar. Buna göre de Devlet merkezliliği, Klasik Jeopolitiğin temel
analiz düzeylerinden biri olarak karşımıza çıkar. Klasik Jeopolitikte Devlet, tıpkı canlılar gibi doğan, büyüyen ve beslenmeye ihtiyacı olan bir
birim olarak görülür. Bunun en çarpıcı örneğini Almanya’da görüyoruz.
Jeopolitik ilmi 1930’lardan itibaren Almanya’da son derece önemli bir
hale geldi. Bu anlamda General (Karl) Haushofer çalışmaları bağlamında
Hitler’in Lebensraum siyasetine arka plan oluşturulduğu söylenebilir.
Bu çerçevede Jeopolitik akıl ile dönemin Almanya siyasetini (Hitler)
belirleyen paradigmalar arasında doğrudan bir ilişki vardır. Dolayısı
ile organizma olarak devlet anlayışı, Klasik Jeopolitiğin merkezinde
yer alan bir anlayıştır. Bu anlayışta devletin büyümesini sağlayacak
temel unsur ise topraksal genişlemedir. Jeopolitik yapısalcı bir anlayışa
sahiptir. Yapısalcıdan kasıt, coğrafyanın devletin siyasetini belirlediği
bir kuramsal perspektiftir. Yani siz siyasetinizi coğrafyanızın oluşturmuş olduğu şartlara göre belirlemek zorundasınız. Ancak diğer yandan
Eleştirel Jeopolitik Perspektiften bakıldığında, siyasetin coğrafya (Yer)
tarafından belirlenmesinin aksine, coğrafyanın (Yerin) bizzat politika
tarafından inşa edilmesinden bahseder.
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Türkiye açısından bakıldığında coğrafyadaki durumun ülkeye getirmiş
olduğu bir zorunluluk vardır ve bu zorunluluk Türkiye’yi askeri açıdan
daha güçlü bir devlet olmaya itmektedir. Bununla beraber siz izlediğiniz
politikayı meşru kılmak için coğrafyayı bir referans olarak kullanabilirsiniz.
Klasik Jeopolitik problem çözmeye yönelik bir yaklaşım sergiler. Aynı
zamanda bir objektif gerçeklik algısı yerleşmiştir. Bu ne anlama geliyor?
örneğin biz bir haritaya baktığımız zaman ülkelerin bulundukları yerleri
bir hakikat olarak görürüz. Haritada Türkiye’yi dünyanın tam merkezinde
göstermek veya bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin bir köprü olduğunu
belirtmek ve bu algıyı yaratmak gibi yaklaşım sergilenebilir. Ancak diğer
yandan harita insanlar tarafından yazılan, çizilen veya inşa edilen bir
şeydir ve baktığınız ve durduğunuz yere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Çin’deki haritalarda Çin, dünyanın merkezinde görülür. Rusya’daki
haritalarda Türkiye’nin konumu tam ortada değil, daha güneyde ve dikey
bir şekildedir. Klasik Jeopolitiğin içerisinde Coğrafi olarak dünyayı az
gelişmiş-çok gelişmiş, Doğu-Batı şakilinde kategorize eden ve ayıran,
özellikle Avrupa’da ortaya çıkmasından dolayı da Avrupa Merkezli bir
perspektif sahiptir. Coğrafik olarak bakıldığında Avrupa’yı dünyanın
merkezinde görür. Politik olarak tüm bunların çıktısına baktığımızda ise
Klasik Jeopolitik anti-demokratiktir, ırkçıdır ve muhafazakârdır.
Eleştirel Jeopolitiğe aynı temeller üzerinden baktığımızda ise analiz
düzeyinde karar alma süreçleri olan, devlet merkezli olmayan, devlet
dışındaki aktörlerin de önemine dikkat çeken ve bu anlamda statik olmaktan ziyade dinamik bir perspektife sahip olduğu sonucu karşımıza çıkar.
Eleştirel Jeopolitik Perspektif temel olarak, Post yapısalcı (Post-Pozitivist?) bir metodoloji üzerinden hareket eder. Bu anlamda siyaset, toplumsal olarak inşa edilebilen ve farklı iktidar unsurlarından etkilenebilen bir
gerçekliktir. Eleştirel Jeopolitik Perspektifin temel sorunsalı özgürleştirici
olmaktır. Farklılıkları ön plana çıkartarak ve hegemonik söyleme karşı
direnmeyi gerekli kılan bir yaklaşımı ortaya çıkartarak politik muhalefete
vurgu yapar. Politik muhalefet nihayetinde özgürleştirici bir misyona
sahiptir. Gerçekliğin objektif değil sübjektif olduğunu söylediği için de
haritaya bakıldığında coğrafyaya nereden bakıldığına bağlı olarak ülke287
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nin konumu ve coğrafyanın siyaset içerisindeki rolü değişebilir. Baktığı
şeyi kendisi üzerinden analiz eder ve coğrafi olarak topraksızlaştırma
anlayışına sahiptir. Hegemonik bir yapıya karşı duruşunu göstermesi
bakımından da daha demokratik olduğu söylenilebilir.
Türkiye’de 3 tane Jeopolitik gelenek vardır ve bunları Kemalist, Milliyetçi ve İslamcı Jeopolitik olarak tarif edebiliriz. Bu açılardan bakıldığında Türkiye’nin konumu farklı şekillerde tanımlanır ve ülkenin dış
politikasını oluşturmasında doğrudan etkili olabiliyorlar.
Eleştirel Jeopolitiğin de 3 alanı vardır ve Ortadoğu’ya bakışımızda da
etkilidir.
Resmi Jeopolitik; Ortadoğu hakkında yazan Jeopolitikçilerin -Mahan,
Kissinger ve Brzezinski gibi yazarların metinlerinde bir mekâna ilişkin
Jeopolitik analiz yapılması anlamına gelirken, Pratik Jeopolitik de özellikle dış politikadaki pratikler üzerinde yola çıkar. Popüler Jeopolitik ise
daha çok medya, gazete ve sinema aracılığı ile karşımıza çıkan coğrafi
temsillerdir.
Peki, bizler Eleştirel Jeopolitik Perspektiften Modern Ortadoğu’da nasıl
bir coğrafik değişim gerçekleştiğine dair nasıl analiz gerçekleştirebiliriz?
Bir kavram olarak Ortadoğu’nun ortaya çıkışı 20. yy. ilk yarısında görülür. Bundan daha önce Ortadoğu’nun bir kavram olarak uluslararası
literatürde veya diğer metinlerde yer almadığını görüyoruz. Bu bölge
daha çok yakın doğu ya da uzak doğu şeklinde kavramsallaştırılmıştı.
1902 yılında Alfred Thayer Mahan’ın “The Persian Gulf and International Relations” adlı makalesinde ilk defa Ortadoğu’yu bir kavram olarak
kullanıldığını görüyoruz. Ortadoğu bölgesini tanımlayan söz konusu
makalede, bugünkü Ortadoğu’da yer alan devletlerin yer almadığını
görmekteyiz. Buradan da Ortadoğu sınarlarının nerden başlayıp nerede
bittiğinin sorulması gerekmektedir. Çünkü bu daha önce de bahsedilen
Klasik Jeopolitik ile Eleştirel Jeopolitik arasındaki ayrımdan ortaya çıkabilecek bir tartışma ile anlaşılabilir. Çünkü Jeopolitik dediğimiz kavram
devlet merkezli, güvenlik ve çıkar öncelikli niteliklerini ön plana alan bir
yaklaşım olduğu için devletin hegemonik yaklaşımları nasılsa coğrafyanın (ör: Ortadoğu bölgesinin) da bu şekilde inşa edildiğini görüyoruz.
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Dolayısıyla (dönemin) İngilizlerin dünya üzerindeki hegemon konumları düşünüldüğünde Ortadoğu kavramının neden Irak’tan başlayarak
Hindistan ve Singapur’a kadar giden bir coğrafi bölgeyi tanımladığının
cevabı verilebilir. Ortadoğu’nun bir diğer tanımlaması yine Mahan’ın
makalesinden sonra Valentine Chirol’un (Times Gazetesi) yazdığı The
Middle Eastern Question adlı yazı serileri ile ortaya çıkıyor ve uluslararası literatüre yerleştiğini görmekteyiz. Burada da Ortadoğu’nun
Hindistan merkezli olduğu ve sadece Irak, İran, Yemen gibi ülkelerin
haritaya dâhil edilerek Doğuya doğru genişlediği görülür. Ortadoğu biraz daha bugünkü halini alması 1920’li yıllarda görülmektedir. 1920’de
Kraliyet Coğrafya Topluluğu’nu çizmiş olduğu bir haritada bugünkü
Ortadoğu’ya daha yakın bir harita ortaya çıktığı gibi bölgedeki önemli
bazı ülkeler yine de haritanın dışında bırakılıyor. Ortadoğu Komutanlığı
(ABD) 1942 yılında yayınlamış olduğu haritada ise Türkiye ve Suudi
Arabistan’ın dâhil edilmediği, İran, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Sudan,
Etiyopya gibi ülkelerin yer aldığı genişlemiş bir bölgeden bahsedilir.
1944 yılında ise (2. Dünya Savaşı sonları) ABD merkezli Ortadoğu ile
ilgili departmanların yayınlamış oldukları haritalarda İran, Afganistan,
Pakistan gibi ülkelerin olduğu görülmektedir. Türkiye’nin dâhil olduğu
haritalarda ise daha çok Yakın doğu tabirleri kullanılmıştır. Soğuk Savaş
dönemine ise önemli bir küresel değişimin başlangıcı olarak görülmesinin yanında İngiliz merkezli hegemonik dünya sisteminde Amerikan
merkezli hegemonik sisteme geçiş yapılmıştır. Bu nedenden dolayı Ortadoğu’nun artık Avrupa Merkezli olmaktan çıktığı ve Amerika merkezli
bir tanımlamaya yöneldiğini görmekteyiz. Bu yönelim Ortadoğu’daki
bazı stratejik ilişkilerin de Amerikan merkezli gelişmesine karşılık gelmektedir. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminde Amerika ile Sovyetler
birliği arasındaki Jeopolitik rekabetin bir yansıması olarak Ortadoğu
haritalarının da bu doğrultuda şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu da şu
anlama gelir ki Ortadoğu’daki Amerika yanlısı ve karşıtı devletlerin göz
önünde bulundurulduğu ve oluşturulan haritalarda bu unsurların etkili
olduğu görülebilir. Soğuk Savaş ile birlikte Ortadoğu kavramının yerleşik
ve popüler bir hal aldığını söyleyebiliriz. Bundan sonra Yakın doğu kavramı, Asya’nın batısını veya Ortadoğu’nun daha doğusunu tanımlamak
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için benimsendi. Tabii ki bu dönemde önemli olan Arap Ortadoğu’nun
bölge tanımlamalarında yerleşmeye başlamasıdır.
Elbette ki hem Batı merkezli haritaların hem de Ortadoğu ülkelerinin
birbirleri ile olan ilişkileri açısından haritalarda bazı farklılıklar vardır. Bu
bakış aynı zamanda disiplinlerarası (ör: Coğrafya) farklılıkları da ortaya
çıkarmıştır. Diğer yandan Arap Ortadoğu’su da benimsenmeye başlaması
ile Ortadoğu içerisinde Arap Doğusu olarak tarif edilen ülkeler Mısır,
İsrail, Suriye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerdir. Uçlarda ise Türkiye, Kıbrıs,
Kuzey Yemen, Güney Yemen, Sudan gibi ülkeler yer alırken, Körfez
bölgesinde ya da Merkezde yer alan ülkeler arasında İran, Irak, Suudi
Arabistan ve Kuveyt bulunmaktadır. Arap Batısı olarak tarif edilen ülkeler de bugün Kuzey Afrika diye tabir ettiğimiz ülkeler yer almaktadır. Bu
dönemde şüphesiz ki söz konusu dağılım küresel sistemdeki Jeopolitik
mücadelenin bir yansımasıdır. Bir yandan Amerikan merkezli siyasetin
oluşturulması ve sürdürülmesi yer alırken, diğer taraftan da bu sürece
cevap üretmeye çalışan Ortadoğu’daki farklı ülkeler ve özellikle Soğuk
Savaş döneminde tahkim edilen bir Arap Siyasetçiliğinden bahsedilebilir.
Bu gelişim çerçevesinde Ortadoğu’ya ilişkin 4 farklı kavramsallaştırma
ortaya çıkmaktadır.
-- Birincisi Amerika merkezli bir Ortadoğu’dur ki bu dönemde
hakim olan bir paradigma olduğunu görürüz.
-- Arap Ortadoğu’su
-- Müslüman Ortadoğu’su
-- 1980’lerden itibaren Avrupa güvenliği konulu politikaların ortaya çıkması ile Kuzey Afrika ülkelerinin merkezde olduğu bir
(Akdeniz) Ortadoğu kavramları ortaya çıkmıştır.
Burada tabii ki iki kutuplu bir dünya sisteminde Batı’nın Sovyetler Birliği’ni çevreleme politikaları dâhilinde bir Ortadoğu tanımlaması ortaya
çıkmaktadır. Daha doğrusu söz konusu bölgenin güvenlik parametreleri
tarafından da tanımlanmasını gerekli kılıyor. Bu daha çok örneğin Dost
ve Düşman ülkelerin tanımlandığı bir bölge olarak görülmelidir. Diğer yandan Arap Merkezli bir Ortadoğu tanımlaması da yer almaktadır.
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Burada iki temel unsur bulunmaktadır; Birincisi Pan Arabizm olarak
ifade edebileceğimiz, Arap Milliyetçiliği ekseninde gelişen bir Ortadoğu
anlayışı ve Arapların vatanı olarak kavramsallaştırılan bir Ortadoğu’yu
görmekteyiz. Görebildiğimiz üzere bu anlayışta Arap olmayanlar, Ortadoğu’dan dışarıda bırakılmıştır. Aslında bu anlayış Batı merkezli bir
Ortadoğu anlayışını kabul etmeyen ve milliyetçilik üzerinden Ortadoğu’da Araplara bir anavatan oluşturmaya çalışan bir harekettir. Bir diğer
unsur ise tabii ki güvenlik meselesidir. Ancak burada Müslümanlıktan
çok Arap olan ülkeleri korumaya yönelik ve Arap-Arap olmayan şeklinde
bir ayrım yaparak güvenlik açısından ele alınan bir Arap Ortadoğu’su
karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma 2005 yılı Mısır resmi kitaplarında,
Mısır’ın Arap ülkelerinin ana vatanı olarak tasvir edilişi ve Ortadoğu’ya
Arap olmayan ülkelerin dâhil edilmemesi güncel örneklerden biridir.
Burada homojen bir yapı ortaya koyularak küresel sistemde Arap kimliğinin tanımlanması amaçlanmaktadır ancak farklı millet, dini ve kültürel
unsurları da görmezden gelmesi Pan Arabizmin devamı niteliğinde bir
harita olarak anlaşılması gerekir. Burada Arap olma ve Arap kimliğinin
küresel sistemde tanımlanması açısından iki temel unsur karşımıza çıkmaktadır. Birincisi toplumsal bir anlayıştır ve Ortadoğu haritasını tarihi
bir perspektiften ve Arap kimliği üzerinden ele almaktadır. İkincisi ise
bu Arap kimliği üzerine inşa edilmiş Arap Devletler Topluluğunu ifade eden bir Arap Ortadoğu’su kavramı bulunmaktadır. Burada tabii ki
Türkiye, İran ve İsrail Arap kimliğini pratik olarak tehdit eden ülkeler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş dökenimdeki Mısır eksenli
Ortadoğu siyasetine bakıldığı zaman da bu tam manası ile karşılık bulan
bir yaklaşımdır. Burada başta da söylediğimiz gibi Jeopolitik temsil ile
-Coğrafik temsil/mekân inşası/güvenlik politikası- Jeopolitik pratikler
arasında doğrudan ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Müslüman Ortadoğu
kavramsallaştırması ise daha makro bir yaklaşımdır. Burada kimliğin
referansı etnisite olmaktan çıkarak, adeta din olduğunu görmekteyiz.
Ümmet kavramı/İslam Dünyası da Ortadoğu Arap coğrafyasını ve hatta daha geniş coğrafyaları tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir.
İran ve hatta Malezya’nın da dâhil olduğu bir İslam Dünyasını bir bütün
görmekle birlikte, haritada yine sadece Arap ülkelerinin bulunduğu bir
Ortadoğu tasvir edilmiştir.
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Burada iki temel tehdit karşımıza çıkar ki bunlardan;
Birincisi Bölge dışı İslami olmayan unsurlar
İkincisi ise Bölge için İslami olmayan unsurlardır.
Bölge dışı İslami olmayan unsurlarda Batı’dan ve özellikle ABD’den
bahsedilirken, Bölge içi İslami olmayan unsurlarda ise İsrail’in Arap
halklarına karşı oluşturduğu tehditten bahsedilmektedir.
Yukarıda bahsedilen hem Arap Ortadoğu hem de Müslüman Ortadoğu
tanımlamaları daha çok içeriden yapılan tanımlamalardır. Diğer yandan
Akdeniz Ortadoğu’su daha çok Avrupalıların, Avrupa Birliği projesinin
ortaya çıkardığı bir kavramsallaştırmadır. Çünkü 1970’ler sonrasına
bakıldığında Avrupa için güvenlik kavramının ve buna ilişkin siyasetin
dönüşmeye başladığı bir döneme karşılık geliyor. Örneğin Avrupa’ya yakın olan Kuzey Afrika ülkelerinden gelen göçler gibi tehditler Avrupa’yı
kendisine yakın olan coğrafyaya karşı önlem alan ve politikalarına da
yansıtan bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Yine burada 1970’lerin
sonlarına doğru enerji güvenliğinin daha fazla ön plana çıkması, güvenliğin devlet merkezli olmaktan çıkarak, toplum merkezli ve topluma
yönelik bir tehdit oluşturan bir alana dönüşmesi ile birlikte söz konusu bölge tanımlamasının (Akdeniz Ortadoğu) daha yoğun bir şekilde
kullanıldığını görüyoruz. Avrupa güvenlik açısından bölgesel istikrar/
ve Arap-İsrail çatışması son derece öneme sahip olmuştur. Özellikle
Arap-İsrail Savaşı’nda Avrupa’nın arabulucu bir rol oynaması, Avrupalılar için Akdeniz Ortadoğu kavramsallaştırmasını yerleşik bir hal almasına
sebep olmaktadır. Ancak diğer yandan Avrupa’nın ortaya koymuş olduğu
bu kavramsallaştırma Ortadoğu’da çok da kabul edildiğini söylemek
mümkün değildir.
Diğer yandan küresel dönüşüm ile bölgesel dönüşüm arasında bir paralellik bulunmaktadır. Küresel sistem değiştikçe, sistemin alt bölgeleri
de kendilerini yeniden tanımlama ihtiyacı buluyorlar. Bu bazen coğrafi
bir tanımlama olabiliyor. Tıpkı Ortadoğu’nun Osmanlı’nın yıkılmasından sonra kendini tanımlama ihtiyacı hissetmesi gibi. Ya da 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra Doğu Avrupa ve Soğuk Savaş ile birlikte Orta Asya
gibi bölge tanımlamalarının ortaya çıkması verilebilecek diğer örnek292
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lerdir. Bu gibi tanımlamalara yukarıda bahsettiğimiz gibi Ortadoğu’nun
neresi olduğuna dair doğan tartışmalar ile birlikte ele alınmaktadır. Ne
var ki Ortadoğu ile ilgili bu tartışmalar 11 Eylül saldırılarından sonra
yeni bir safhaya girmiştir. 11 Eylül saldırıları sonrasında Ortadoğu’da
yeni bir coğrafi tanımlama ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu dönemlerdeki tanımlamalar arasında Büyük Ortadoğu, Genişletilmiş Ortadoğu ve
İslami Ortadoğu şeklinde kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu tanımlamalar
Ortadoğu’nun içinden değil daha çok dışarıdan yapılmış tanımlamalardır.
11 Eylül saldırıları ile birlikte Teröre karşı Küresel Savaş ilan edilmesi
ve bu savaşın verildiği bölgedeki ülkelerin Ortadoğu kavramı ile birlikte
anılmaya başlanmıştır. Bu da yeni bir Ortadoğu algısına neden olmaktadır. Bu çerçevede 20.yy.’dan başlayarak Ortadoğu’nun kavramsallaştırılması 11 Eylül sonrası Ortadoğu kavramı ile önemli değişiklikler
içermektedir. Saldırılar sonrasında Büyük Ortadoğu imajı bazen geri
kalmışlığın, terörün, demokratik olmayan sistemlerin ortaya çıkardığı bir
ülkeler topluluğu olarak tarif edilirken, bazen de Amerikan siyasetinin
bir parçası olarak demokratikleşmenin bir temsili olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu gelişmeler -özellikle 11 Eylül saldırıları- sonrasında
Ortadoğu, haritalara istisnai bir bölge olarak yansımıştır. Bu ne anlama
gelmektedir? Bu son dönemde gerçekleşen Arap Baharı ile son derece
yakından ilişkilidir. İstisnai bir bölge olarak tanımlanan Ortadoğu’da
artık meydana gelen her türlü olay, her türlü gelişme o coğrafi bölgenin
içerisinde ancak tartışılabilir ve anlamlı hale gelebilir. Ve buna göre de
çözüme yönelik oradan bir siyaset üretilebilir. Bu da demokrasiyi ancak
Ortadoğu tarihselliği bağlamında değerlendirilmesi demektir. Örnek
vermek gerekirse; Batı’nın Ukrayna ve Ortadoğu’da (Suriye İç Savaşı
ve Mısır Darbesi) ki yaşanan olaylara verdiği tepkilere bakmak gerekir.
Batı, Ukrayna’daki krize demokrasinin kurtarılması gereken bir unsur
olarak bakmıştı fakat Ortadoğu’da demokrasi açısından yaşanabilecek
her şeyin zaten normal olduğu ve bu istisnai duruma göre tepki verilmesine sebep olmuştur. Dolayısı ile 11 Eylül sonrası Terör kavramsallaştırması Ortadoğu’ya olan bakışı değiştirmekle birlikte bir yandan Büyük
Ortadoğu’dan bahsedilirken, diğer yandan Büyük Ortadoğu Projesi de bir
demokratikleşme süreci olarak Batı tarafından ortaya atılmıştır. Dolayısı
ile burada Jeopolitik çıkar ile haritanın çizimi ve bölgenin tanımlanması
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arasında oldukça ciddi farklar vardır. Arap Baharı sonrasında Ortadoğu’nun yeni bir tanımlama sürecine girdiği ve bu sürecin devam ettiğini
söylemek mümkündür. Bu bağlamda çizilen yeni haritalarda Ortadoğu
ülkelerinin daha da bölüneceğine yönelik yaklaşımlar bulunmaktadır.
Bu bölünecek ülkeler arasında başta Irak ve Suriye olmak üzere Suudi
Arabistan da dâhil edilmiştir. Bu yaklaşımlar eskiye nazaran Ortadoğu
anlayışında ciddi bir kopukluk olduğunu göstermektedir. Ulus-devlet
üzerine oluşturulmuş bir Ortadoğu coğrafi bölge tanımlamasından daha
çok dinsel ve mezhepsel temelli bir Ortadoğu tanımlamasına doğru bir
geçiş yaşanmaktadır. Bu da Arap Baharının ortaya çıkardığı en temel
sonuçlardan biridir. Örnek olarak eskiden beri Şii ve Sünni çatışmasından
söz etmemiz her zaman için mümkündü ancak bu çatışmanın sınırları
değiştirme ihtimali bugün yaşadığımız bir dönemdir. Bu gelişmeler Ortadoğu’ya yönelik algıyı değiştirdiği gibi haritaların da değişmesine ve
aynı zamanda dış politikaların da şekillenmesine yol açmaktadır.
Sonuç olarak biz mutlaka gerek Uluslararası politikaya gerekse bölgesel
siyasetteki bu dönüşümü anlamak için böylesi bir mekânsal/coğrafik
bir analizin peşine düşmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede bölgedeki
sorunlara cevap üretmede etkili olabiliriz. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler meselesinin, toplumsal meselelerin mekânsal bir perspektif ile ele
alınmaları gerekmektedir.
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Çatışma Çözümleri
Yrd. Doç. Dr. Talha Köse

Ç

atışma çözümleri nedir? Ne işe yarar? Nereden çıkmış ve nasıl
gelişmiştir? Bugün uğraştığı meseleler nelerdir?

“Çatışma çözümleri” için yaklaşık 50-60 yıldır var olan bir disiplin, bir
alan denilebilir. Modern olarak çalışılması belki 100 senedir devam ediyor ama Türkiye’de hala popüler olan bir alan değil. Dünya’nın geneline
bakıldığında kendi etnik çatışmasını yaşayan Sri Lanka, Kuzey İrlanda,
İspanya, Avrupa’daki diğer ülkeler, İngiltere gibi çatışmaların yaşandığı ülkelere bakıldığında son derece revaçta olan ve üzerinde akademik
problemler olan bir konu. Aslında bu konunun zamanla daha da öne
çıkmasının bazı sebepleri var. Bugün dünyada ve Türkiye’nin etrafındaki
çatışma profillerini çıkarttığımızda ortaya çıkan manzara çok şey ifade
etmektedir. Ortadoğu’daki çatışmaları nasıl tarif edebiliriz? Mezhepsel
çatışmalar; Irak’ta, Lübnan’da, Suriye’de Şiiler ve Sünniler, aynı zamanda bunun bir parçası olarak dinsel çatışmalar da var. Başka nasıl
çatışmalar var? Irkçılık. Avrupa’ya bakıldığında özellikle Müslümanların
olduğu yerlerde 11 Eylül sonrasında artan bir ırkçılık görüyoruz. Tarihi
olarak Hıristiyanlar ile Yahudiler, Yahudiler ile Müslümanlar arasında
yabancı düşmanlığının özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya ve diğer
batı ülkelerinde ciddi bir ırkçılık problemi olduğu görülmektedir. Son
Avrupa Parlamento seçimlerine bakıldığında da Avrupa’da yükselen bir
ırkçı trendi olduğunu ve eskiye benzemeyen bir çatışma anlayışı olduğunu görüyoruz. Daha başka ise, Doğal kaynakların paylaşımı, su gibi petrol
meselesi kavi bir meseledir. 1960-70’li yıllara bakıldığında Ortadoğu
siyasetinin temel dinamiği petrolken bugün petrolden daha ziyade etnik
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sekteryen çatışmalar hatta İslamcılar ile Selefiler, İslamcılar ile Sekülerler
arasındaki gerilimler. Yine Ukrayna’ya bakıldığında orada yaşanan daha
karmaşık bir meseledir. Olayın etnik boyutu olduğu gibi Ukrayna’nın
kendi kimliğini tartışma meselesi de var. Yani Doğu’nun (Rusya’nın)
siyasi, kültürel uzantısı mıyız, yoksa Batı’nın (Avrupa Birliği’nin) bir
uzantısı mıyız? Türkiye’ye bakıldığında sadece Türkiye ile ilgili değil
bölgede ciddi bir kürt meselesi var. Genel olarak bakıldığında 11 Eylül
sonrasında Avrupa’da artan ırkçılık ve terörizm meselesinin olduğunu
görüyoruz. Dolayısıyla dünyadaki güvenlik ve sorunları, çatışmaları tanımladığımızda eskiye hiç de benzemeyen bir profil ortaya çıkmaktadır.
Ortadoğu’da belli siyasi entiteler, devletler ve bu devleti oluşturan halklar var. Birincisi bu devletin elitleri ve halklar arasında problem var.
İkincisi de bu devletler son derece yapay devletlerdir. Yani içinde bir
sürü etnik, mezhepsel grubu içeren ve doğrudan sömürgeciler tarafından
önceden oluşturulmuş sınırlar ve bu sınırları ancak otoriter lider oluşturarak sağlamışlardır. Halklar da artık otoriteye karşı isyan ediyorlar. Bu
durum yalnızca Ortadoğu’da değil Ukrayna’da, Tayland’da, Filipinler’de,
Brezilya’da, Arjantin’de yani dünyanın birçok yerine bakıldığında görüyoruz ve sadece otoriteye değil devlete karşı toplumsal hareketler var.
Toplumsal hareketleri, etnik mezhepsel çatışmaları, ortaya çıkan yeni
ırkçılık tarzı trendleri anlamak için klasik uluslararası ilişkiler temel
kavramlarını özellikle Soğuk Savaş sonrasının temel meselelerini açıklamaya yaramadığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar olurken, bir
yandan devlet otoritesinin zayıfladığı bir yandan da kimliksel meselelerin ön plana çıktığı, kültürün ve dinin ön planda olduğu bir çerçeve var.
Bu çerçeveyi anlama konusunda uluslararası ilişkilerde inşacı bir teori
türetildi. İnşacıların popüler olması 1990’lardan sonradır ama ondan çok
daha önce 1960lı yıllarda insan kimliğini ve insan ihtiyaçlarını çok daha
temele alan başka bir paradigma vardır. Bu da çatışma çözümleri veya
literatürde barış çalışmaları olarak da ifade edilebilir. İkisi birbirinden
farklı trendler. Uluslararası ilişkilerden daha önce bunu merkeze alan
bir çalışma sahası vardı ve toplumlarla gruplar arasındaki ilişkileri daha
fazla temele alıyordu. Kendi içerisinde bir değişim yaşadı ve hala aslında
uluslararası ilişkilerdeki temel kavramların, açıklama biçimlerinin işe
yaramadığı noktalarda daha da popüler hale gelen bir disiplin var. Do296
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layısıyla dünyada muhatap olduğumuz çatışmalara bakıldığında bunlar
tam olarak büyük güçler, devletler arasındaki çatışmalar değil devletlerin
muhatap olduğu vekâlet savaşlarıdır. Yani devletler içerisindeki farklı
etnik mezhepsel grupların farklı dini grupların siyasi akımların başka
ülkeler tarafından yönlendirildiği daha kimlik merkezli çatışmalar ön
plandadır. Bu çatışma türünü daha fazla anlamamıza yardımcı olacak
temel kavramsal çerçevesi ile özellikle devletlere bakıldığında, farklı
devlet türlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Yani işleyen devletler,
çöken devletler, yarı devletler gibi. Yani Afganistan gibi, çok etniksel
çok mezhepli çok dinli devletler Sudan, Irak, Lübnan gibi buralarda artık
standart Vestfalya düzenindeki algıladığımız şekilde bir devlet yapısının
olmadığı ve bunları anlamaya ve yönetmeye yönelik yeni perspektifler
geliştirmek gerektiği görülmektedir.
Çatışma çözümleri sadece uluslararası ilişkilerle ilgili bir alan değildir.
Disiplinler arası veya disiplinler üstü bir alan da denilebilir. Çatışma
çözümleri diğer disiplinlerden farklı olarak, çatışmayı temele alan ve çatışma hangi düzeyde olursa olsun örneğin işçi – işveren ilişkiler, Batı’da
özellikle alternatif çatışma çözümleri denilen arabuluculuk, hakemlik
gibi enstrümanların ön plana çıkması, bir yandan da devlet inşasından
ulus inşasına kadar karmaşık konuları ilgilendiren bir alandır. Dolayısıyla
çatışma çözümleri denilen alan, disiplinler arası veya disiplinler üstü
bir alan olarak tanımlanır. Çatışma çözümlerinin, ekonomi ve siyaset
kimliğinden farklı olarak, belli disiplinleri, belli kavramları vardır. Dolayısıyla disiplin üstü alan olarak adlandırılabilir. Çatışma çözümleri
ortaya çıktığı günden beri insan merkezli bakmaya çalışan, uluslararası
veya etnik çatışmaları anlamaya çalışırken de insan ihtiyaçlarını insanın
temel kaygılarından yola çıkarak ve bunların dönüşümünden hareketle
kavramsal çerçeve oluşturan ve bu çatışmaları çözümleme yönünde yeni
kararlar almaya çalışan bir disiplindir. Dolayısıyla devlet dışı aktörler
çatışma çözümlerinde daha merkezdedir. Hangi düzeyde olursa olsun
bir çatışma çözümlenmek isteniyorsa bunun altında yatan insanın temel
ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. İnsanların arasındaki etkileşimin
sağlanması gerekmektedir ve bu ihtiyaç ve etkileşimi engelleyen temel
yapılanmayı bunlar zaman zaman kurumlar da olabilir. Bununla mücadele etmemizi sağlayan bir disiplindir. Diğer bir özelliği sadece soyut
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kavramsal bilgi üretme değil ürettiği kavramlar ve ürettiği enstrümanlar
daha çok pratikten ortaya çıkan bir alandır. Dolayısıyla teorik – pratik
etkileşimi çatışma çözümleri açısından çok genel bir meseledir. Teorik
– pratik etkileşimi derken; pratikte etkisi olmayan şeyleri çok da fazla
ön plana çıkarmayan, pratikte ortaya çıkan şeyleri kavramsallaştırmaya
çalışan ve bu belli kavramları belli pratikleri küçük grup çalışmalarında
focus gruplarla deneyen ve o gruplardan çıkan sonuçları başka alanlarda
uygulayan teorik ve pratik arasındaki çok yoğun etkileşimin olduğu bir
alandır. Dolayısıyla teori arka planı çok sağlam olan ama pratik karşılığı
olan kavramları üretmeye çalışıyor. Yani çatışma çözümleri temel ilgi
alanlarına bakıldığında bunlar arabulucu, hakemlik, müzakere, müzakere
teknikleri, barış inşası, barış gücü gibi bütün bu kavramları ve çalışma
sahaları teorik – pratik etkileşimi yoğun olduğu ve aslında teorisyenlerin
pratik yaptığı, pratisyenlerin de teori geliştirmeye çalıştığı bir alan vebunu merkeze koyan bir alandır. Dolayısıyla bugün özellikle Batı’daki
kurumlara bakıldığında kalkınma ajanslarının, barış inşa ajanslarının
çoğunun bu konuda önemli bir rol aldığını görmekteyiz. Oradan çıkan
pratik sonuçların teoriyi etkilediğini, teorik çıkarımların pratikte yeniden
şekillendiğini görüyoruz. Dünyadaki genel trendler, çatışma trendleri
bu pratiğin niteliklerini de etkilemektedir. Tarihsel olarak bakıldığında,
Soğuk Savaş Dönemi’nde nükleer gerilimin yaşandığı dönemlerde daha
fazla nükleer gerilimi engellemek için ne şekilde müzakereler geliştirilebilir üzerine müzakere literatürü vardır. Çatışmaların olduğu alanlarda
devletlerarası gruplar arası arabuluculuk ön plana çıktı. 1960’lı yıllarda
sorun çözüm atölyeleri, 11 Eylül’den sonra ise daha farklı dinsel çatışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Ve buradaki genel trendlere uygun
olarak da kavramsal çerçeve geliştirilmeye çalışılıyor. Tabii diğer sosyal
bilimlerden farklı olarak, yani sosyal bilimlerin genel olarak biz sahaya
bakarız, olanı inceleriz gibi bir yaklaşımı vardır. Çatışma çözümleri genel
perspektifi veya barış çalışmaları genel perspektifinde normatif olarak
olaylara nötr bakılmadığını görüyoruz. Bir kere “barış iyi bir şeydir, biz
barışın bilimini yapabilir miyiz acaba?” diye bakıyor. Dolayısıyla, bu
işin içine giren insanların çoğu çok iyi bilim adamları olmakla birlikte bir
çoğu aslında barışı nasıl inşa edebiliriz, barışa nasıl katkı sağlayabiliriz
ön kabulüyle araştırmalar yapmışlardır. Yani hedeflerinden bir tanesi
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budur. Dolayısıyla bizim bu trendi, bu sahayı etkileyen bilim insanları
haricinde de Amerika ve İngiltere’de, pasifist grupların bu alana ciddi
manada katkı sağladığını biliyoruz. Ve bilim yaparken bir yandan da
barışı sağlamaya yönelik enstrümanlar ve bilimsel çerçeve geliştirilmeye
çalışıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla çatışma çözümleri, çatışma analizleri diğer disiplinlerden farklı olarak biraz disiplinler üstü, hangi alanlarda
olursa olsun çatışmayı biraz merkeze alan ve çatışmaların önlenmesini,
barışın aslında önemli bir şey olduğunu ve bilim adamlarının görevinin
de birazcık bunu sağlamak olduğu ön kabulünde bulunan ve pratiği de
aslında pratiği de disiplinin temeline alan -belki diğer alanlarda biraz daha
merkezde olabilir- ama çatışma çözümlerinde gerek araştırma gerekse
kavram geliştirme daha çok pratiğe yönelik, pratikten gelen deneyim
geri bildiriminin de teoriyi geliştirdiğini görüyoruz. Bu açıdan biraz diğer disiplinlerden farklı ama pratik karşılığında önemli ölçüde bugünkü
uluslararası sistemin dönüşmesine katkıda bulunduğunu da biliyoruz.
Mesela 1990’lı yıllarda Boutros-Ghali tarafından ortaya atılan “an agenta
for peace” aslında BM’nin bir sonraki aşamaya geçmesinde işte barış
gücü, barış inşası gibi temel fonksiyonlarını yeniden konumlandırdığı,
aslında orada inşa edilen temel dönüşüm, BM’nin kendi içerisindeki temel dönüşümü, aslında çatışma çözümlerinden gelen bir geribildirimdi.
Yine 2000’li yıllarda bu milenyum gelişme hedefleri aynı şekilde çatışma
çözümlerinin temel kavramlarıyla alakalıydı. Yani uzun vadede barış inşa
edeceksek bunun ancak ekonomik altyapı ve yapıların ortaya çıktığı bir
çerçeveyle oluşabileceğini öngören, çatışma çözümlerinin temel çerçevesiyle son derece paralel haldeydi. 2005’e geldiğimizde, kadınların,
özellikle çatışmalardan daha fazla etkilenen kadınların, çatışma çözüm
süreçlerine daha fazla entegre edilmesi gerektiğini söyleyen yine çatışma çözümlerinin temel alanıydı. Yine 2000’li yılların sonunda kültürel
çatışmalar, ırkçılık ve kültürel hoşgörüsüzlük gibi konuları ele alan yine
çatışma çözümlerinin temel kavramsal algılamasıyla paralel gidiyordu.
İsterseniz biraz çatışma çözümlerinin temel kavramlarına bakalım. Bu
bakış bize aynı zamanda bu alanın genel karakteristiği üzerine de bir
fikir verecektir.
Ben çatışma çözümlerini bu konuda ki bakış açısını vermem gerekirse:
Şöyle düşünün Balkanlar’da, Afrika’da, Kongo’da, Ruanda’da etnik
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soykırım yaşadığında veya geniş kapsamlı bir çatışma yaşandığında
bunların en büyük mağdurlarından birinin kadınlar olduğunu görüyoruz.
Cinsel istismardan tutun da birçok konuda sahada çalıştırıldıklarını bir
yandan da çatışma sonrasındaki dönemde de o toplumu yeniden inşa
etmeye çalışan ve o toplumdaki yeni gelen nesillerin yetiştirilmesinde
de kadınların rolü olduğunu görüyoruz. Barış anlaşmaları barış görüşmeleri çoğu zaman kadınları dışlayan bir şekilde yapıldığı için, özellikle
2000’li yıllardan sonraki süreçlerde kadınların daha merkezde olduğu
barış girişimlerinin daha başarılı olabileceğine dair çok çalışma yapıldı.
Bugün mesela soykırım sonrası Ruanda’da, Haiti’de, Balkanlar’da kadınların daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bunların birkaç sebebi var.
Birincisi o dönemde şiddeti yapanların çoğunluğunun erkekler olduğunu
dolayısıyla bu insanların daha sonraki süreçte biraz dışlanması gerektiğini görüyoruz. Bir şekilde belki o şiddeti yapanlar hak ettiği şekilde
cezalandırılmadı ama en azından yeni yüzler kadınlardı. İkincisi yeni
nesli etkileyecek olan onlar, üçüncüsü de aslında mağduriyeti yaşamış
ve kendi aralarında ilişki geliştirmeye daha müsait olduğunu görüyoruz
kadınların. Dolayısıyla 2000’li yıllardan sonra özellikle çatışma yaşanmış bölgelerde kadınların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bunlar
yine eğer uluslararası ilişkiler perspektifinden bakıldığında biraz tepeden
aşağı perspektif geliştiriyorlar. Yani barış anlaşmasını kimler yapıyor,
barış anlaşmasını savaşanlar yapıyor. Ama barışı kimler yapabilir, barış
inşa edecekler o toplumun temelindeki insanlardır. Çatışma çözümleri
tepeden aşağı değil de aşağıdan yani toplumun temelinden toplumun
katmanlarından inşa edilebileceğini öngördüğü için bu konuda kadınlar,
sivil toplum daha ön planda oluyor. Uluslararası ilişkilerde siyasetin
baktığı gibi temel siyasi eğilimlerden ziyade toplumu daha temelden
etkileyebilecek bu insanların daha ön planda olduğunu görüyoruz.
Peki, şunu sorayım size “çatışma nedir?” “ne zaman çatışma olur?”
Birincisi en azından iki grup olması gerekiyor. İki insan olabilir, iki
grup olabilir, iki devlet olabilir. En az iki aktörün değer ve çıkarlarının
uzlaşmaz olduğunu algılamalarıdır. Buradaki algı çok önemli, çünkü
çoğu çatışma aslında aktörler arasındaki iletişim kopukluğundan dolayı
birbirlerinin çıkarlarını ve değerlerininin uyuşmaz olduğunu algılamalarından kaynaklanıyor. Mesela kıt kaynaklar söz konusu olduğunda, bu
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gerçekten algının ötesinde olabilir ama insan ilişkilerindeki çatışmalara
bakıldığında çoğu zaman bunun algısal olduğunu görüyorsunuz. Mesela bir ülkede çok ciddi otoriter bir rejim olabilir, o insanlar dünyadaki
diğer gelişmeleri takip edemediklerinde kendilerinin yaşamış olduğu
şeyin normal olduğunu algılayabilirler. Bu şekilde algıladıklarında zaten o insanlar için normal bu ise bu çatışmaya neden olmayabilir. Veya
bir ülkede ciddi bir ekonomik kalkınma vardır ve insanlar geçmiş on
yıla göre ciddi anlamda zenginleşmiş olabilirler. Ama bu ülkedeki bazı
gruplar bu gelişimden yeterince faydalanamadıklarını, kendilerinin çıkarlarının diğerleri ile uyuşmaz olduğunu algıladıkları zaman çatışma
ortaya çıkar. Dolayısıyla temelde elbetteki kaynaklar, çıkarlar önemlidir,
değerler önemlidir. Ama insanların kafasındaki bu uyuşmazlık algısı
değiştirilmediği sürece çatışma da devam eder. Bu algıyı yönetmemiz
gerekiyor. Dolayısıyla çatışma çözümlerinin temelindeki şeylerden bir
tanesi insanların ve grupların çıkar ve değer uyuşmazlıklarındaki o algısal
yönetimi de yapmamız gerekiyor. Belki 16. yüzyılda kölelik normal bir
şey olarak algılanırdı ama bugün için köleliğe benzer uygulamalar, onu
andırabilecek en ufak bir uygulama bile çatışma çıkarma potansiyelin
sahiptir. Dolayısıyla, buradaki çatışma çözümleri disiplini algı yönetimini
çok ön plana alan bir yaklaşımdır. Bazen taraflar arasındaki ilişkiler tarafların çıkarları arasında uyuşma olsa bile bazı algısal manipülasyonlar
ile taraflar çatışmaya götürülebilir. Ve kaynakları dağıtmak, değerleri
tartışmanın ötesinde bu algı süreçlerini de yönetmemiz gerekiyor. Geçen
hafta Türkiye’de yaşanan olayları hatırlayın, bir buçuk yıldır Türkiye’de
sıcak çatışma olmamıştı ve Lice’deki bayrakla alakalı olay bir anda toplumdaki çatışma algısını tekrar ortaya çıkardı. 90’lı yıllara dönersek, o
dönemin sıcak çatışmasını düşündüğümüzde bu belki çok marjinal bir
durum olabilir ama gerçekten o algı ile oynamak, onun manipülasyonu
insanların içindeki çatışma hissini de besleyen ve o algıyı oluşturduktan
sonra artık insanlar bütün olguları o çatışma anlayışını destekleyecek
şekilde algılamaya başlarlar. Bütün haberleri o şekilde algılamaya başlarlar. Bu da kendi kendine yeniden üreten tarzda bir manipülasyona
dönüşebilir. Dolayısıyla çatışma çözümünde algı ve algı yönetimi en
az olgular kadar önemlidir. Sadece kaynakları dağıtmak, sadece gücü
dağıtmak burada yeterli değildir.
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Peki, çatışma iyi bir şey midir? Çatışma eğer iyi yönetilebilirse, şiddet
olmadan olabilirse, çatışmayı ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi o toplumda, değişen toplumda değişen şartlarda bazı şeyler değişmiyorsa
mesela Arap Baharı’nı ortaya çıkaran süreç içerisinde otoriter sistem
değişmiyorsa, insanların beklentileri karşılanmıyorsa çatışma ortaya
çıkabilir. Çatışma bir şekilde yönetilebilirse sıkıntı yok ama çatışma
kendi içerisinde illa kötü bir şey değildir. O çatışmayı ortaya çıkaran
toplumsal adaletsizlikler, uluslararası adaletsizlikler ve bunları engellemeye yarıyorsa iyi bir şey olabilir. Ancak bu adaletsizlikleri daha da kötü
bir noktaya götürüyorsa bu kötü bir şeydir. Burada çatışma çözümleri
kendi içerisinde çatışmayı kendi başına olumsuz bir şey olarak algılamaz.
Belki size garip gelebilir ama çatışma bazen tıkanmış bazı adaletsizlikleri çözmek için olumlu etkiler bırakabilir. Ancak burada kaçınılması
gereken şey şiddettir. Çünkü şiddet o çatışmanın daha sonraki nesillere,
daha farklı gruplara yayılmasını ve bunu ufak bir şeyden başlayabilir
ama çok daha karmaşık bir hale gelmesine neden olabilir. Dolayısıyla
çatışma eğer olumlu şekilde yönlendirilebilirse, şiddetsiz bir şekilde
yönlendirilebilirse bazı toplumsal dönüşümleri ve adaleti tekrar inşa
etmeye yardımcı olabilir. Ancak bu toplumun daha fazla geneline yayılıp da çatışmaya ve şiddete neden olursa son derece sıkıntılı bir hal
alabilir. Dolayısıyla çatışma çözümlerinde illaki çatışma kötü bir şey
değildir ancak şiddet kötü bir şeydir. Çünkü şiddet aynı şekilde kendini
yeniden üreten ve bunu daha da genele yayan bir hal alabilir diyebiliriz.
Peki “barış nedir? Çatışma dedik barış veya istikrarı nasıl tanımlayabiliriz?” Çatışma tanımına dönersek çıkar ve değerlerin uyumsuzluğu algılamasıdır. Barışın da birkaç tane tanımı olabilir. Çatışmasızlık durumu
çoğu zaman barış olarak algılanabilir. Ama biz çatışma çözümlerinde bu
şekilde tanımlamıyoruz. Yani çatışmasızlık durumunu, şiddete bulaşmamayı yalnızca barış olarak tanımlayamayız. Biz bunu negatif barış olarak
tanımlıyoruz. Çatışma çözümlerinde asıl barış bundan daha derin bir
olgudur. O çatışmayı ortaya çıkarabilecek bir algıdan bahsediyoruz. Bu
algılar kültürden kaynaklanabilir. Toplumda belli adaletsizlikler vardır,
yapısal eşitsizlikler vardır. Toplumda kaynaklar yanlış dağıtılıyordur,
güç yanlış dağıtılıyordur ve bunu sonucu olarak ortaya çıkan bir şiddet
vardır. Bazı durumlarda şiddet ortada olmayabilir. Çok otoriter bir ülke302
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de, mesela Kuzey Kore’yi düşünün çok otoriter bir ülkedir. Bu ülkede
şiddet doğrudan belki yoktur ama bunun atında işleyen çok daha eşitsiz
bir durum vardır. Dolayısıyla biz burada barış var diyemeyiz. Barış ortaya çıkabilmesi için bunun altında yatan değerlerin, yapıların ve insani
etkileşimin de birbiri ile uyumlu hale gelmesidir. Dolayısıyla, biz buna
pozitif barış diyoruz. Çatışma çözümlerindeki amaç, belki diğer alanlarda çatışmasızlığı hedefleyebilir, kendi aralarında bir şekilde uzlaşmalarını hedefleyebilir ama bizim amacımız yalnızca çatışmasızlık ve uzlaşma değil bu çatışmaların altında yatan kültürel algılamaları, bu çatışmaların altında yatan adaletsizlikleri, mekanizmaları ve yapıları ortadan
kaldırmaktır. Dolayısıyla çok daha derine, toplumun tabanına yani elitlerin kendi aralarında çatışmasızlık konusunda anlaşmış olmaları barış
olarak tanımlanamaz. Bizim hedefimiz o elitlerin altında yatan etnik
gruplar, dini gruplar mesleksel grupların da kendi aralarında anlaşmalarını ve iletişim geliştirmelerini ve değerlerini yeniden algıladıkları bir
ortam oluşturmak ve bu kötü algılamalar, bu değer çatışmalarından ortaya çıkan belli mekanizmaları, yapısal adaletsizlikleri sağlayan toplumdaki gelir dağılımını yanlış yönlendiren mekanizmalarla muhattap olmadan doğrudan bir barış olmayacağını dolayısıyla bunları dönüştürmeye yönelik, o toplumu yeniden eğitmeye barış şartlarını yeniden inşa
etmeye yönelik bir şey olmadan barış olmaz diyoruz. Dolayısıyla çatışma çözümlerindeki hedef, çatışmasızlık ve negatif barış değildir. Elbette bu çok önemlidir ama eğer bunun altında yatan algılamaları, bunun
altında yatan çatışma kültürünü ve bunun altında yatan çatışmayı yöneten mekanizmalarla muhattap olmazsak bu durum ileriki zamanda tekrar
çatışma oluşturacaktır. Dolayısıyla pozitif barışı ortaya koyan tarzda
müdahale etmemiz gerektiğini ve bunun da aslında toplumun geneline,
insanların hayatına nüfuz edecek tarzda bir müdahale ile olabileceğini
ve burada da barış eğitimi, elitler ve toplumsal iletişimin çok daha üst
düzeyde olması gerektiğini ve bunun da uzun vadede bir dönüşüm gerektirdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün barış olarak algıladığımız
şeylerin çoğu aslında barış değil çatışmasızlıktır. Ve çatışmasızlık da
ideal bir durum değildir. Çünkü bazen o toplumun altında yatan yapısal
sıkıntıların ortadan kalkmasını engeller bu çatışmasızlık durumu. Ve
insanlarda belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra, belki daha yakın dö303
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nemde daha farklı sıkıntılara neden olabilecek bir durum üretebilir. Buradaki hedefimiz çatışmanın özünde yatan temel meseleleri tespit etmek
ve bunlarla yüzleşmek ve buna da toplumun tamamını kapsayacak şekilde bir çözüm yöntemi bulmaktır. Yine burada çatışma çözümlerinin
en temel aldığı ve engellemeye yönelik dediğim gibi çatışma kendince
kötü bir şey değildir ama eğer bu çatışma şiddet üretmişse bu şiddet de
uzun vadede daha başka bir şiddet üretir. Dolayısıyla bir yerde bir şiddet
üretilmişse bu mutlaka toplumun farklı bir kesiminde ya da tarihin ileriki bir döneminde şiddete neden olabilir. Atalarının yaamış olduğu şiddeti bazı gruplar tekrar hatırlayabilir. Mesela Bosna’da yaşanan soykırımda 600 yıl önce Kosova Savaşı’nda yaşanan olaylar Miloseviç ve
milisleri tarafından hatırlatılarak yapılmıştır. Ruanda’daki soykırım,
sömürge döneminde ve daha sonra kabile yapısının dönüştürülmesi ile
ilgili yapılanların tekrar gündeme gelmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla burada şiddet tanımına da bakmamız gerekiyor. En sıradan şiddet tanımı
aslında gördüğümüz insanların birbirlerini öldürmek, yaralamak şeklindeki şiddet tanımıdır. Biz buna doğrudan şiddet diyoruz. Doğrudan şiddet aslında şiddetin en kötü formu değildir. Doğrudan şiddet haricinde
iki temel şiddet tanımından bahsedebiliriz: Yapısal şiddet ve kültürel
şiddet. Yapısal şiddet; insanları, grupları doğrudan öldürmek yerine çok
daha sistematik, çok daha yapısal şekilde adaletsizlikler oluşturan sistemlerdir. Mesela kast sistemi kendi içerisinde bir yapısal şiddettir denilebilir. Mesela bugün Afrika’daki bazı ülkelerde, ortalama insan hayatı 40 senedir. Ama Japonya’da Amerika’da bu 70’e 80’e yakındır. Veya
Amerika’yı örnek verirsek zenci erkeklerin ortalama hayat süresi 55-56
civarındadır, beyazlar için bu süre 75-76’dır. Yani insanlar belki doğrudan ölmüyorlar ama öyle bir yapısal adaletsizlik vardır ki bu yapısal
adaletsizlik sonucunda bazı insanlar doğrudan değil dolaylı olarak şiddete maruz kalırlar. Kapitalizmin ürettiği bazı eşitsizlikler vardır, sömürgeciliğin ürettiği bazı eşitsizlikler vardır dolayısıyla yapısal şiddet dediğimiz artık köklemiş, insanları doğrudan değil dolaylı olarak mağdur
eden, hayatlarını kötüleştiren hatta yasal ya da sınıfsal olarak, kötü muameleye uğramalarına neden olabilir. Mesela, İsrail’in bugün Filistin’e
uyguladığı yapısal şiddettir. Yani insanlar belki her gün ölmüyorlar ama
Gazze’de insanlar sıkıştırılmış, hapis hayatı yaşayan 1.5 milyona yakın
304

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

insan vardır. Dünyanın birçok yerinde, Myanmar’da çeşitli etnik grupların maruz kaldığı kendi dillerini, dinlerini kullanamama, bu yapısal bir
şiddettir ve o toplumları o insanları doğrudan yapısal şekilde insan hakları ihlaline neden olur. Bu çoğu zaman doğrudan şiddetten daha kalıcıdır. Yapısal şiddetin yanında kültürel şiddet vardır. Kültürel şiddet de bu
insanların, bu grupların doğrudan şiddete maruz kalmalarını sağlayan
ideolojik veya değer bazlı tanımlardır. Mesela mezhep çatışmasının
olduğu bir noktada diğer mezhep mensuplarını gayrımeşru hale getiren
veya 11 Eylül sonrasında özellikle Müslümanları terörist olarak ilan eden
veya ayrımcılık, ırkçılık, antisemitizm gibi bir takım insan grubuna eşitsizlik veya adaletsizlik uygulamayı meşrulaştıracak olan kültürel çerçevedir. Bunlar kitaplarla olur, din adamlarını vaazlarıyla olur, siyasetçilerin ırkçı söylemleri ile olabilir ama başka bir gruba şiddet uygulamayı
meşrulaştıracak tarzdaki kültürel altyapıdır. Bu çok daha derindir. Yüzyıllar boyunca oluşan bir durum olabilir. Edebiyatla, şarkılarla, dini
metinlerle üretilebilir. Ama bunların üstesinden gelmek hiç de kolay
değildir. Bunlar bir oluşunca dönüştürmek kolay değildir. Bugün Şii-Sünni gerilimini düşünün. Aslında 14 asır önce olan Kerbela olayına referansla yaşanan öyle bir kültürel ayrım olmuştur ki bunlar zaman içerisinde siyasi hedefler için kullanılmıştır. Bu kültürel şiddetin oluşturduğu
algılama toplumu birbirinden ayırır ve yapısal şiddeti oluşturabilir. Toplumu kompartımanlara ayırır. Bunu sonucunda doğrudan şiddet çok daha
meşru hale gelebilir. Dolayısıyla bu sınırlar, duvarlar, toplumsal anlatılar
çok daha uzun vadede şiddet üretebilir. Bunlarla muhatap olmadan da
gerçek bir barış ortaya koymak çok da mümkün değildir. Sadece 11
Eylül saldırıları ve ondan sonra yaşanan Irak, Afganistan ve dünyanın
muhtelif yerlerinde oluşan İslamafobi aslında çok daha ciddi bir kültürel
şiddettir. Siz aslında barışçıl bir Müslüman olsanız bile batıda artık size
olan yaklaşım çok daha farklı bir hale gelmiş olabilir. Aynı şekilde İslam
dünyasının da batıya bakışında özellikle Afganistan, Pakistan ve değişik
ülkelerde bakış açısında da ciddi bir dönüşüm olmuştur. Ve bu çok daha
karmaşık bir çatışmanın aslında kökeni, nüvesi gibi atılmıştır. Doğrudan
şiddeti engelleyebilirsiniz. Tarafların ayırabilirsiniz veya taraflardan biri
kaybeder ya da kazanırsa doğrudan şiddet biter. Ama doğrudan şiddeti
üreten bu tarz ideolojik mekanizmalar nesiller boyu aktarılır, nesiller
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boyu yeniden üretilir. Şarkılarda, filmlerde, dini metinlerde üretilir. Bunlarla muhatap olmak o kadar da kolay değildir. İnsanların nesiller boyu
yeniden eğitilmesi gerekebilir. Aslında bununla muhatap olmanın güzel
örnekleri de var. Fransızlarla Almanlar veya Avrupalılar yüzyıllar boyunca birbirleriyle kavga etmişlerdir. 30 yıl savaşlarında belki Avrupa
nüfusunun %30’u ölmüştür. Protestanlar ile Katolikler birbirlerini kesmiştir. Hatta Avrupa tarihini 18. yüzyıldan 2. Dünya Savaşı’nın başına
kadar geldiğinde herhalde kaç nesil birbirini kesmiştir. Savaşlar yaşanmıştır, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş gibi. Ama en
sonunda Fransızlarla Almanlar bir şekilde bir araya gelip Avrupa Birliği’ni oluşturabilmiştir. Bir sonraki nesli ders kitaplarından tutun da toplumsal etkileşimlerle yeninden inşa ederek bu kültürel şiddetle muhatap
olmayı becerebilmişlerdir. Bunun iyi örnekleri de var ama genelde biz
kötü örneklerle muhatap oluyoruz. 1915 olayları Türkiye’nin en büyük
problemlerinden bir tanesidir. Belki Türkiye’yi doğrudan etkilemiyor
ama uluslararası camiada etkileri var. Bu nefretle yetiştirilmiş, özellikle
Diaspora’da yetiştirilmiş Ermeniler var. Türkiye’de buna karşılık veren
aşırı milliyetçi tepkiler var. Bunlarla muhatap olmanın da gerçekten
ortaya çıkan, yeniden üreten bir şiddet var ve bu sadece olgularla alakalı bir şey değil. Bu artık kendi kendini yeniden üreten bir şey ve bununla muhatap olmanın yöntemlerini de bulmak durumundayız. Tarih boyunca bunlarla muhatap olmak çok kolay olmamıştır ama en azından
barış süreci dediğimiz, “reconciliation” dediğimiz uzlaşı bunun iyi örneklerindendir. Çatışma çözümleri bir yandan da bu tarz kültürel uzlaşmazlıklarla muhatap olmayı deneyen, yöntemleridir. Türkiye’nin en son
Başbakanın bu konudaki çıkışı, Dışişleri Bakanlığının Ermeni sorunu
konusunda yaptığı çalışmalar bu toplumsal uzlaşmayı sağlamaya yönelik adımlar veya Yahudiler ile Araplar arasında yapılan müzakereler,
workshoplar aslında çatışma çözümlerinin konusudur. Bu çatışmaların
temelindeki kültürel algıyı dönüştürmeye ve bunu toplumun geneline
sirayet ettirmeye çalışan bir perspektif de vardır. Aslında çatışma dediğimiz şey bu çatışmayı ortaya çıkaran, doğrudan şiddeti ortaya çıkaran
çatışmalar bu doğrudan şiddeti meşrulaştıran toplumsal algılar ve değerler ve bu doğrudan şiddet sonucunda ortaya çıkan yapılarla alakalıdır.
Dolayısıyla çatışma çözümlerinin amacı da hem bu doğrudan şiddetle
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muhatap olmak hem bir yandan doğrudan şiddeti ortaya çıkaran daha
derin yapılarla muhattap olmak ve bu daha derin yapıları da meşrulaştıracak toplumsal algıları ve kültürü de dönüştürmektir. Dolayısıyla çatışma çözümleri dediğimiz şey aslında toplumda bir yandan şiddeti engellemeye çalışırken bir yandan da o şiddeti açığa çıkaracak toplumsal
dönüşüm sürecidir. Yani barış aslında bir süreçtir. Barış bir sonuç değildir. Bu sürecin sonucunda o barışın muhatabı olan, o çatışmaların muhatabı olan toplumları algılarıyla kültürleriyle dönüştürecek, bu barışı
ortaya koymaya engel olan yapıları dönüştürmeye çalışan bunun önündeki engeller, yasalar, kurumlar bunlarla muhatap olmak ve bunun sonucunda ortaya çıkan aslında doğrudan şiddeti engellemektir. Ve dolayısıyla barış dediğimiz, çatışma çözümü dediğimiz şey uzun vadeli bir
süreçtir. Toplumun temelini dönüştürmeyi hedefler ve aslında yapısal bir
dönüşümü hedefler. Biraz pratik alana geçtiğimizde çatışma çözümleri
dediğimizde çoğu insanın aklına ne gelir? Müzakere, arabuluculuk, barış gücü müdahalesi yapılması belki kalkınma yardımı. Aslında pratiğe
bakıldığında çatışma çözümlerinin karşılığı bunlardır. Bunun altında
ciddi bir toplumsal düşünce olduğunu görüyoruz. Birazcık bu disiplin
nasıl ortaya çıktı nasıl gelişti bundan bahsettikten sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben kısaca bahsedeceğim. Aslına bakarsanız En ilkel
toplumlardan beri, toplumsal yaşamın yani 3 kişinin olduğu bir ortamda
mutlaka bir çatışma olmuştur. Dolayısıyla çatışmalarla muhatap olma
üzerine antropoloji literatüründen tutun da sosyal bilimlerin birçok alanında ciddi bir literatür oluşmuştur. Bu çatışmaları çözen insanlar özellikle o toplumlarda ya meşruiyetlerinden dolayı hakem olmuşlardır ya
da bu sorunları çözerek o toplumda ciddi bir itibar kazanmışlardır. Genelde güçlü aktörler buna sahip olmuşlardır. Çatışma çözümleri elbette
ki insanlararası, gruplar arası, devletlerarası birçok konuda çalışma yapmıştır. Ama modern sosyal bilimler olarak çatışma çözümlerinin ortaya
çıkması özellikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı yaşandıktan sonra, bu çatışmaların yıkıcı etkisi yaşandıktan sonra bu barışın bir bilimi
olabilir mi acaba sorusuyla ortaya çıkmıştır. Değişik bilim alanlarında,
siyaset bilimi, ekonomi, psikoloji gibi alanlardan birçok sosyal bilimci
bir araya gelerek biz bu çatışmalardan çok çektik, modern sosyal bilimin
de bazı imkanları var, gerçekten bunu engellemeye yönelik bir bilim
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kurabilir miyiz şeklinde ortaya çıkmıştır. İlk olarak bugün kullandığımız
manadaki düşünce şekli biraz konsorsiyum şeklinde bu bilim adamlarının bir araya gelmesiyle veritabanları oluşturmuşlar.1950’li yıllarda
araştırma merkezleri kurularak,Michigan, Harvard, Columbia Üniversitelerinde veritabanları oluşturarak biz devletlerin neden çatıştığı, devletlerin neden çatışmalarını çözemediğine dair veri toplarsak, bunlardan
bilimsel çıkarımlar yaparsak belki barışın bilimini oluşturabiliriz diye
bir davranışsalcı ekol ortaya çıkıyor. Tabii o zamanların sosyal bilim
ekolü ile birlikte bu üniversitelerde önemli merkezler kurup veritabanları oluşturuyorlar. Aynı şekilde 1940’lı yıllarda bir yandan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’de bu olurken bir yandan da işçi-işveren
ilişkilerinde tabii aynı dönemde dünyada bir komünizm korkusu var.
Devletlerin haricinde bu sınıfsal çatışmaları nasıl çözülebilineceğine,
işçi-işveren sorunlarını nasıl yönetebilineceğine dair de önemli çalışmalar var ve bunların işçi-işveren müzakerelerine yönelik bazı araştırmalar
yapılıyor ve bununla ilgili de ciddi bir toplu müzakere literatürü ortaya
çıkıyor. Bu kazan-kazan gibi, arabulucuk gibi kavramların bir kısmı da
ordan çıkıyor. 1960’lı yıllara gelince gerçekten bu konuda dergiler oluşmaya başlıyor. İlk dönemlerinde temel hedef Soğuk Savaş dönemi olduğu için, dünyada bir nükleer katastrofu nasıl önleyebilirize yönelik
nükleer müzakereler ve silahsızlanma müzakerelerine yönelik arabuluculuk literatüründe önemli bir gelişme oluyor. 1960’lı yıllarda özellikle
literatürün bunun üzerinden geliştiğini görüyoruz. Genel olarak çatışma
profiline bakıldığında 1960’larda neler var? Bir yandan 68 Kuşağı var,
sınıfsal ve yeni toplumsal kimlik karakteri var. Küba krizi, silahsızlanma
müzakereleri. Asya’da Afrika’da sömürgelerin, sömürge imparatorluklarının tasfiye olduğu bir dönemdir. Cezayir savaşı yaşanıyor, Uzakdoğu’da İngiliz ve Fransız kolonileri bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bu
süreçler çok sıkıntılı ve kanlı bir şekilde yaşanıyor ve önemli ölçüde
katliamlar ortaya çıkıyor. Bu dönemde özellikle Amerika’da ve İngiltere’de bu çatışmaları yönetmeye yönelik bazı sorun çözüm atölyeleri veya
interaktif çözüm atölyeleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. Devletlerarası çatışmalardan ziyade devlet içi çatışmaların yaşandığı bölgelerde bu çatışmaları yönetmeye yönelik interaktif çözüm atölyeleri geliştiriliyor. Harvard’da, Columbia’da, İngiltere’de çeşitli üniversitelerde bu
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ülkeleri temsil eden gazeteci veya kanat önderi, dini lider gibi bu aktörleri bir araya getirip atölye çalışması için bir süre bir arada tutuyorlar.
Çatışmaları tekrar tartışmalarını, çözüme yönelik bazı şeyler geliştirmelerini sağlayan görüşmeler yapılıyor. Bunların bir kısmı gerçekten çok
başarılı oluyor. Daha sonra yapılacak olan barış görüşmelerinde ve uzlaşma süreçlerinde çoğu zaman bu atölyelerden alınan geri bildirim veya
raporlar sonucunda önemli başarılar sağlanıyor. Dolayısıyla bu disiplinin
çıkmasında sorun çözüm atölyeleri informel olarak aktörleri buraya
getirme şeklinde oluşan birlikteliğin önemli etkileri oluyor ve bunun
sonucunda da ilk akademik programlar kurulmaya başlanıyor. Londra’da,
Harvard’da, Columbia’da, Michigan’da akademik programlar açılmaya
başlanıyor, şu an dünyanın birçok yerinde çatışma çözümlerine yönelik
çalışmalar var buna en büyük katkıyı bu atölyeler sağlıyor. Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte dünyanın birçok yerinde dondurulmuş etnik
çatışmaların tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Somali’de, Balkanlar’da,
Afrika’da tekrardan ciddi çatışmalar yaşanıyor. Bu dönemde çatışma
çözümleri olarak BM’nin -eskiden, Soğuk Savaş döneminde güvenlik
konseyinden dolayı fazla aktif rol alamazken- bu dönemde gerek çatışmaları dondurmaya gerekse barış süreçlerine yönelik barış gücünün
ciddi çalışmaları olduğunu görüyoruz. Çatışma sonrasındaki seçimlerden
tutun da o ülkelerdeki alt yapının tekrar oluşturulmasına yönelik çalışmalar gündeme geliyor. 2000’lerden sonra özellikle barış inşasının Irak
– Afganistan’dan sonra biraz da devlet inşasına yönelik barışı biraz tepeden inşa etmeye yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla
dünyadaki çalışma trendleriyle son derece paralel gidiyor. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra nükleer silahsızlanma müzakerelerine odaklanıyor,
koloni sonrasındaki çatışmalara yöneliyor, Soğuk Savaş sonrasında etnik
ve mezhepsel çatışmalarının, kabile savaşlarının önlenmesine yönelik
2000’lerden sonra da artık devlet inşası ve toplumların kurumsal kapasitelerini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. 11 Eylül sonrasında
da yine dini çatışmaların öne çıktığını görüyoruz. Bizim bölgemize gelindiğinde de yeni bir çatışma türüyle karşı karşıyayız. Yine mezhepsel
ve ideolojik çatışmaların bu bölgede ön planda olduğunu görüyoruz ve
buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Çoğu kişinin çatışma çözümleri denildiğinde akla gelen şey müzakere arabuluculuk ama bunun çok daha
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ötesinde barış gücü, devlet inşası, kalkınma yardımları, gençler arasındaki, iş adamları ve din adamları arasındaki etkileşimin sağlanması barışın en üst noktasına kadar sağlanması için çalışmalar başlatılıyor. Bunun aktörleri de devletlerden farklı olarak dünyanın birçok yerinde de
kalkınma ajansları, çatışma çözümü ajansları, toplumları bir araya getiren barış ajanslarının önemli ölçüde ön plana çıktığını bazılarının devlet
eliyle daha fazla yapıldığını görüyoruz. Özellikle Kanada, Finlandiya,
Norveç, İsveç, Hollanda gibi ülkelerin kendi dış politikalarını temel
olarak çatışma çözümleri üzerinden inşa ettiğini görüyoruz. Bazı ülkelerin de daha çok sivil toplum kuruluşları üzerinden etkileşimde bulunduklarını görüyoruz.
Peki, Türkiye açısından çatışma çözümleri nerede duruyor? Türkiye
son 10 yıldır dış politikasında birkaç şeye önem veriyor. Bunlardan bir
tanesi, ekonomik etkileşimin arttırılması, ekonomik diplomasidir. Bir
tanesi kendi yumuşak gücünü attırmak öğrenci etkileşiminin Türkiye’nin
kültür ürünlerinin sağlanması ve buna yönelik çalışmalar Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, TİKA gibi
ajanslar bu konuda önemli. Dolayısıyla Türk Dış Politikası’nda yeni
yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar özellikle son Suriye krizine kadar
Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk, İran nükleer meselesinde arabuluculuk, Irak’taki Sünni – Şii kabileler arasındaki arabuluculuklardan
tutun da Bosna’da en son Sırplarla, Boşnaklar arasındaki arabuluculuk,
Afganistan ile Pakistan arasındaki arabuluculuk, aslında dünyanın en
aktif arabulucularından bir tanesi şu anda Türkiye. Belki son birkaç
senedir görülmüyor ama Türkiye gerçekten arabuluculuk alanına çok
ciddi önem veriyor. Finlandiya ile birlikte “Frenz of Mediation” adlı bir
grup oluşturdu Birleşmiş Milletler’de ve 100’e yakın ülke buna katıldı.
Yine Medeniyetler İttifakı üzerinde kültürel çatışmaların engellenmesine
yönelik İspanya ile başlattığı bir süreç var. Bu da başka önemli noktadır. Daha çok toplumun temelini ayrımcılıkla kültürel anlaşmazlıklarla
muhatap olmayı hedefleyen bir çalışma. Buna da 100’ün üzerinde ülke
katıldı. Yine bu çatışma çözümlerinin önemli yapısal problemleri önlemeye yönelik kalkınma yardımları var ve bu konuda özellikle TİKA’nın
dünya ölçeğinde çok fazla yardımı yaptığını, Türkiye’nin bu konuya
ağırlık verdiğini görüyoruz. Kosova’da, Afganistan’da, Somali’de sadece
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bu ülkelerdeki anlaşmazlıklar değil, bu barışın alt yapısını oluşturacak
kurumları ekonomiyi tekrar inşa etmek yönünde Türkiye’nin önemli
adımlar attığını görüyoruz ve Türkiye’nin son 10 yıldır özellikle uluslararası açıdan bakıldığında ön plana çıkan diplomatik başarı ve faaliyeti,
barış inşasına yönelik, devlet inşasına yönelik, kalkınma ve arabuluculuğa yönelik faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Sonuç itibariyle Türkiye çok aktif bir arabulucudur. Yine Türkiye’nin bu konuda Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nde çatışmaların önlenmesine yönelik faaliyetleri vardır. Suriye’nin ve Irak’ın dostları gibi grupları oluşturarak
aktif rol oynamaktadır. Türk dış politikasından belkide son 10 yıldır
gözükmeyen yüzünde birçok çatışma çözümünde rol aldığını ve giderek
sistematik hale geldiğini görüyoruz. Mesela Lübnan’da barış güçlerine
desteği bulunmaktadır. Afganistan ve Kosova’da devlet inşasına yönelik
ciddi katkıları oldu. Polislerin eğitilmesinden askerlerin eğitilmesine
STK’ların desteklenmesine kadar birçok faaliyeti var. Dolayısıyla aslında
Türkiye’nin belkide daha önceki 80 yıllık dış politikasında daha ön olana çıkan yaklaşımın her alanda çatışma çözümleriyle alakalı olduğunu
görüyoruz. Tabii ki içinde bulunduğumuz ve çatışmalar bir yandan bu
politikamızı sekteye uğratabiliyor. Ama her şeye rağmen Türk dış politikasında önemli bir enstrümanlardır. Türk diplomasisinde bu yönde
yapılan çalışmaların, Kızılay, TİKA gibi kurumların çalışmalarının arttığını göreceğiz. Bu alan Türkiye’nin yanında dünyada da hızla yükselen
bir trend olduğunu görebiliriz. Diplomasi yalnızca diplomatlar arasında
yapılan bir olgudan ziyade toplumun tabanına yönelik, daha kalıcı bir
etkiyle yeniden yapılandığını ve Türkiye’nin de bu noktada kapasitesini
arttırdığını görüyoruz. Uluslararası ilişkiler ders kitaplarında bu yönde
geliştirileceğini de göreceğiz. Çünkü artık çatışmalar devletlerarası bir
çatışma olmadığı için devletlerarası müzakerelerle çözülemeyecektir.
Yeni yöntemler gelişmekte ve bizlerinde bu yöntemler hakkında bilgi
sahibi olması gerekmektedir.
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ran’ın Ortadoğu politikası hakkında konuşmak için öncelikle İran ve
İran’ın dış politikası hakkında bilgi vermek gerekiyor. İran’ın Ortadoğu
politikası, dış politikasının yansımalarından bir tanesidir. İran’la ilgili
düşünürken, okurken ve yazarken İran’ın normal bir ülke olmadığını,
“devrimci” bir ülke olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. İran’da bir
devrimin ardından kurulmuş bir siyasal rejim var. Ayrıca devrim değerleri
denilen bazı değerler söz konusudur ve bu değerler İran’ın iç siyasetinde
ve dış siyasetinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
Bu devrimci değerlerin başında İran’ın Anayasal sistemi geliyor. Peki,
devrim sonrası İran Anayasası’nda nasıl bir yapı kuruldu? Bunu tartışarak
İran’ın Ortadoğu politikasına girmekte fayda var. İran’da devrim 1979
yılında gerçekleşti. Malumunuz devrim olunca eski liderlerin heykelleri
yıkılıyor, bunu yakın tarihte Irak’ta gördük. Fakat devrim, bir ülkede sadece yönetici elitin değil, siyasal sistemin tamamen değişmesidir. Ayrıca,
siyasete egemen olan değerler değişiyor. Siyasete egemen olan değerler
nedir? Diğer bir ifadeyle siyasette meşruiyeti belirleyen değerler nedir?
Devrim öncesi İran’da anayasal monarşi vardı. Anayasal monarşide,
babadan oğlu geçen siyasal yapı anayasa çerçevesinde hareket ettiği
sürece meşru bir yapıdır. İran’da da meşru iktidar vardı. Ama bu iktidar
meşruiyeti belli bir noktadan sonra sorgulanmaya başlıyor yada muhalefet iktidarın meşruiyetine meydan okuyor. Devrim sonrasında meşruiyet
değerleri tamamen değişiyor.
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İran’da devrimden sonra devrimin adını İslam devrimi koydular çünkü
devrimden sonra İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. Burada İslamcılar
önemli bir rol oynadılar ya da devrimden sonra İslami değerleri öne aldığı
düşünülen bir sistem kuruldu. Ama bu İslam biraz daha spesifik, özel bir
İslam çünkü İran’ın kendi nüfus yapısı gereği daha çok Şiilerin ağırlıkta
olduğu İslam anlayışı var. Dolayısıyla İslam’ın siyasete yansımalarında
aslında Şiiliğin yansımalarını görüyoruz. Ayetullah Humeyni’nin Şiilik yorumumu ve Şii siyaset teorisine getirdiği yeni yorumlar devrim
sonrasında belirleyici rol oynadı. Bu yorum, velayeti fakih teorisidir.
Ayetullah Humeyni, 1970’lerde Irak’ta sürgünde ders verirken ‘velayet-i
fakih ve hükümet-i İslami’ diye bir teori geliştirdi. Bu o zamana kadar
Şiilikteki din -devlet anlayışının ters yüz edilmesine denk gelmektedir.
Çünkü o zamana kadar Şiilere göre yöneticiler şeriata uygun hareket
ettikleri ve inananların çıkarlarını ve haklarını koruduğu sürece meşru
ve tolere edilebilir görülmüştür. O nedenle Şiiler siyasetin marjinalinde,
kenarında kalmış ve siyasette pek bir hak iddia etmemiştir. Humeyni ile
birlikte velayeti fakih doktrini gündeme geldi, bu doktrin din adamlarının yönetimi anlamına geliyor. Geleneksel olarak İran’da devrimden
önce monarşide hanedan ailesinin bir meşruiyeti vardı. Sistem de öyle
kurulmuştu. Peki Humeyni’nin teorisinde din adamlarının yönetiminin
meşruiyet kaynağı neydi? Humeyni bunun için üç tane önemli argüman
sunmuştu. Birincisi, İslam’ın pratiğe dönük hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama devlet eliyle yapılacak ve dolayısıyla
İslam’ı en iyi bilenler yani din adamları devlete bu süreçte yardımcı
olacaktır. İkincisi, din adamları aynı zamanda İslam’ın önderleri, İslam
toplumunun liderleri ve dinin koruyucularıdır. Ayrıca, bir de ünlü İslam
dünyasının çöküşü teorisi vardır. 1789’dan beri, Napolyon’un Mısır’a
çıkmasından beri İslam dünyası Batı karşısında gerilemeye başlamıştır.
Bu sadece İslam dünyasının Batı karşısında gerilemesi değil ayrıca İslam’ın tehdit altında olması olarak yorumlanmaktadır. Yani, İslam 200
yıldır tehdit altındadır. O zaman birilerinin çıkıp İslam’ı savunması
gerekmektedir. Kim savunacak İslam’ı? Bu görev öncelikle din adamlarının görevidir. Diğer taraftan din adamları, hadislerle sabit olduğu üzere
peygamberlerin ve imamların varisleridir; dolayısıyla peygamberler ve
imamlar hangi haklara sahipse alimler de aynı haklara sahiptir. Peygam314

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

ber sadece peygamber değildi, tebliğ yapıyordu ama aynı zamanda bir
siyasal organizasyonun başındaydı, ümmetin liderliğini yapıyordu. Bu
durum peygamberlerin mirasçısı olan din adamlarının hakkı değildir,
aslında omuzlarına yüklenmiş bir yüktür. O zamana kadar din adamları
bunu uygulamaktan kaçındılar, meşruti monarşileri kabul ettiler. Siyasete
neredeyse hiç bulaşmadılar, siyasi söylemde bulunmadılar. Humeyni’ye
göre bu onların hatasıydı ya da ihanetiydi. Farkında olmadan İslamiyet’e
karşı yaptıkları büyük hataydı. Bu durumda Humeyni’nin “velayeti fakih” teorisi sadece İslam siyaseti anlayışını değil, Şii siyaset anlayışında
da bir devrim yaptı. “Velayeti fakih” teorisi önemlidir çünkü İran’da ki
mevcut siyasi sistem tamamen bu teori üzerine inşa edilmiştir. Siyasi
sistemin en önemli ayağı velayeti fakihtir. İkinci olarak velayeti fakih
İran’da devrim sonrası kurulan bir rejimdir. Devrim sonrası kurulduğu
için devrimde ortaya çıkan değerler, devrim sonrası kurulan rejimde de
etkili olmaktadır. İranlılar o dönem Şah gitsin istiyorlardı. İran ideolojik bir devrim yaptı. Şah karşıtı grupların asgari müşterekte buluştuğu
bazı değerler söz konusuydu. Bu değerler hala devrimin yıldönümünde
kutlanmaktadır.
Bu değerlerden birincisi ‘istiklal’dir. İstiklal meselesi İran’ın son 200
yıllık tarihinde önemlidir. İran hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiştir.
Buna rağmen yabancıların İran’daki nüfuzunun önemli oranda arttığını görüyoruz. 19. Yüzyılda önce Ruslar, İran’ın önemli bir bölümünü
kontrol altına aldılar. Kafkasları, İran’dan kopardılar. Bunun yanında
Tahran’da sarayda, Şah çevresinde etkili olmaya başladılar. İngilizler,
Fransızlar geldiler. 20.yüzyılda özellikle II.Dünya savaşından sonra Amerikan nüfuzu çok etkili olmaya başladı. İran’da yönetim üzerinde bir
yabancı nüfuzu hep vardı. İstiklal, yabancı nüfuzun kovulması, İran’ın
tam anlamıyla bağımsız olması anlamına geliyordu. Dolayısıyla yabancı,
o zaman ABD’yi simgelemekteydi, çünkü Şah’ın en büyük destekçisi
ABD yönetimiydi. Devrim, dolayısıyla anti-Amerikanizmi de yanında
getirdi ve ABD karşıtı bir devrim olarak da görüldü. Bir de bunun yine
İslam’ın tehlikede olmasıyla ilgili de bir boyutu var. ABD ve SSCB
emperyalizmi temsil ediyordu, İslami tehdit altında bırakan da zaten bu
emperyalizmin ilerleyişiydi. ABD hem İslam dünyasına tasallut etmesi
itibariyle hem de İran’da ki nüfuzu itibariyle bir tehdit olarak görülü315
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yordu ve bu etkinliğinin bitirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla sistemin
temellerinde, hem devrimin temellerinde hem de bu devrim sonrasında
kurulan rejimin temellerinde güçlü bir Amerikan karşıtlığı oluştu.
İkinci husus Azadi meselesidir. Azadi meselesi biraz daha karışık çünkü
bu mesele herkesçe farklı yorumlanıyordu. Ama öncelikle anlaşılan o
dönemde, devrimden önceki 20-30 yıl boyunca Şah Muhammed Rıza
Pehlevi’nin diktatörlüğüne karşı özgürlük arayışıydı. Pehlevi döneminde toplumun geniş kesimleri siyasal haklardan mahrum kaldı, siyasal
haklar hiçbir zaman tam anlamıyla tanınmadı. Sosyal haklar kısıtlıydıö
basın ve yayın kurumları kontrol altındaydı. Bildiğimiz otoriter, diktatör
bir rejim vardı. İran’da orta sınıfın gelişmesine rağmen, ekonominin
gelişmesine rağmen, otoriter sistemin varlığının sürdüğünü görüyoruz.
İran, Türkiye’ye benzer ekonomik ve sosyal bir dönüşüm gerçekleştirdi.
Türkiye’den farklı olarak petrolü vardı. 1970’lerde petrol gerileri arttıkça,
orta sınıfın gelişmesi de olumlu bir şekilde etkilendi. İşçi sınıfı gelişti,
bürokrasi genişledi, okur-yazar kimseler çoğaldı. Orta sınıf geliştikçe, siyasal katılım talebi de oluştu ama rejim buna hiçbir şekilde izin vermedi.
Bu durum devrimin en önemli sebeplerinden biridir. Azadi ile içerideki
özgürlüklerden bahsediliyor. İçerden insanların siyasete katılması ve
diktatör rejimin son erdirilmesi kastediliyordu. Bu beklenti karşılanmaya
çalışılıyordu ama bir süre sonra İran’da bütün devrimlerden sonra olduğu
gibi devrimci koalisyon dağıldı.
Devrim aslında bir koalisyonun ürünüdür. İran’da milliyetçiler, sosyalistler, liberaller ve İslamcılar Şah’a karşı birleşip, onu böyle devirebildiler.
Bu koalisyon olmasaydı hiçbir grup tek başına Şah’ı deviremeyebilirdi.
Ancak muhalefet, Şah karşıtlığında, rejim karşıtlığında bir çatı altında birleştiği zaman devrim başarılı oldu. Ama Şah gittikten sonra bu
defa devrimi yönetmek için devrim sonrası kurulan sistemde iktidarı
ele almak gerekiyordu. Bu süreçte devrim ortaklarının birbirine girdiğini görüyoruz. İster istemez bir iktidar kavgası başlıyor. Bu iktidar
kavgasında İslamcıların özgürlük anlayışı biraz daha farklı oluyor, aynı
şekilde liberaller ve sosyalistlerin de farklı oluyor. Bunun uygulamada
farklı şekillerde sonuçlandığını görüyoruz.
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Diğer mesele ise ‘Cumhuri İslami’ meselesi; insanlar cumhuri İslami
isteyerek sokaklara döküldüler. halihazırda meşruti monarşi vardı. Bir
anayasal sistem vardı. Bu sistem görünürde insanların sisteme katılmasına izin veren bir sistemdi. Bununla beraber devrime katılanlar rejimi
tamamen değiştirip cumhuriyet rejimi kurmak istediler. Hanedandan
tamamen kurtulacaklardı. Fakat bu cumhuriyetin bir vasfı olacaktı, bu
cumhuriyet İslami olacaktı. İslam cumhuriyetinden her fraksiyon ve
her grubun anladığı şey farklıydı. Milliyetçilerin İslam Cumhuriyeti
algısı farklı, sosyalistlerin farklı, liberallerinki farklıydı. Ama Ayetullah
Humeyni başlangıçta İslam Cumhuriyeti kelimesini ifade etti. Koalisyonun dağılmaması, yapının parçalanmaması için bütün siyasi gruplar
Humeyni’nin liderliğini isteyerek veya istemeyerek, dolaylı veya doğrudan kabul ettiler ve İslam Cumhuriyetini zikretmeye başladılar. Bu
süreçte İslam Cumhuriyeti’nin ne olduğu konusunda hiç kimsenin net
bir fikri yoktu, Ayetullah Humeyni’nin de aslında bir fikri yoktu çünkü
daha önceden İslam Cumhuriyeti pratiği diye bir şey yoktu. Bunun İslam
tarihinde de bir örneği yoktur veya yazılmış bir teorisi de yoktur. İslam
Cumhuriyeti ilan edildi ama İslam Cumhuriyeti’ne uygun bir anayasa
yapılması çalışmalarına başlandı. Bu anayasa için kurucu meclis oluşturuldu. Kurucu meclis seçimleri Ağustos ayında yapıldı ve siyasi kavganın
ilk yansımaları kurucu mecliste görüldü. Kurucu meclis seçimlerinde
Ayetullah Humeyni’nin sadık öğrencilerinin takipçilerinin etkili olduğu
mecliste 70-72 temsilcinin 50-55 tanesi doğrudan Humeynici İslamcı
gruptan geliyordu. Bunlar İslam Cumhuriyeti anayasasına velayet-i fakih’i enjekte ettiler. Daha önceden hazırlanan bir taslak vardı. Ama bu
taslak da velayet-i fakih doktrini yoktu.
Humeyni’nin öğrencileri anayasa yapımı sürecinde etkili bir rol oynayınca velayet- -i fakih doktrini anayasa girmiştir. Bu doktrininin anayasaya
girmesinin pratikteki sonucu bir nevi ruhani seçkincilik oluşmasıdır. Bazı
siyasi görevler sadece din adamlarına ayrıldı. Bir cumhuriyet kuruyorsunuz ve bu yönetim içinde bazı pozisyonlar sadece bir sınıf için ayrılıyor.
Anayasaya gelince; Anayasa İslamcı bir anayasa: bazı maddeler dayanaklarını ayetlerden alıyor. Diğer taraftan da Cumhuriyetçi bir anayasa,
dolayısıyla demokratik hükümler yer almaktadır. Bildiğiniz klasik batı
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Avrupa’da gördüğümüz cumhuriyetçi demokratik hükümler de var. Bu
kağıt üzerinde işliyor gibi görünüyor ama pratikte önemli sorunlarla
karşılaşıyoruz. Anayasanın bir başka özelliği ise etkili fren-denge sistemidir. İranlılar devrim öncesi diktatörlükten çok çektiği için yeni bir
diktatör çıkmasını engelleyecek bir siyasal rejim kurmaya çalıştılar,
bunun içinde anayasada çok etkili bir fren ve denge sistemi kurdular.
Kurulan meclisin denetleme mekanizmaları çok güçlü, bu çerçevede
sistem içerisinde yeni bir diktatör doğmasının engellenmesi amacı vardır.
Yalnız bunun pratikteki sonucunda İran’da karar alma mekanizması çok
yavaş çalışıyor, çünkü fren denge sistemi çok güçlü tabiri caizse araba
gitmekte zorlanıyor.
İran’da devrim sonucu kurulan bir koalisyon vardı; bütün kararlar bu
fren denge sistemi içerisinde konsensüs olarak alınıyordu. Hiçbir siyasal
hareket sistemi tek başına domine edemiyor. Her ne kadar İslamcılar
anayasayı kontrol altına alsa da İslamcılar arasında hizipleşmeler oldu.
Bazıları daha muhafazakar kaldılar bazıları daha radikal kaldılar. İran’da
siyaset şimdi İslamcılar arasında cereyan ediyor. Reformcular daha çok
Cumhuriyeti savunuyor, muhafazakarlar ise daha çok İslami değerleri
savunuyorlar. Bu da İran siyasal kültürünü doğrudan etkiliyor. Belki
sisteme şematik olarak bakarsak anayasal sistemin ve rejimin nasıl işlediğini daha net anlayabiliriz.
Öncelikle bir Cumhuriyet rejimi olduğu için anayasada ifade edildiği
üzere rejim yasama, yargı ve yürütme olmak üzere kuvvetler ayrılığı
prensibine dayalı olarak kurulmuştur. Yasama gücünü İslami Danışma Meclisi temsil ediyor. Bu meclis bildiğimiz parlamento, bildiğimiz
seçimle iş başına gelen milletvekilleri var. Parlamentonun yürütmeyi
gensoru, meclis araştırması gibi süreçler ile denetleme hakkı var. Hatta
cumhurbaşkanını görevden alabiliyor. Fakat Meclis’te alınan kararlar
doğudan yasalaşmıyor. Tüm kararların, Anayasayı ve Şeriatı Koruyucular
Şurası’nın onayından geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu Şura da yasama
gücünün bir parçasıdır.
Yürütme, cumhurbaşkanı tarafından temsil ediliyor. Cumhurbaşkanı,
hükümetin başı, dört yılda bir seçiliyor. Cumhurbaşkanını halk seçiyor.
Cumhurbaşkanı hükümeti kuruyor. Cumhurbaşkanı hükümet üyelerini
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meclis içinden veya dışından seçiyor. Meclis içinden seçilenlerin milletvekilliği düşüyor. Bakanlar aynı zamanda milletvekili olamıyor. Yürütme, meclise karşı sorumlu ve meclisin yürütme üzerinde denetim yetkileri
var. Ülkenin gündelik işleyişini idare ediyor. Yalnız, cumhurbaşkanı
yetkisini rehberle paylaşmak zorundadır. Rehber velayet-i Fakih sistemindeki veliyi fakihin oturduğu yer. Türkçe’de ‘dini lider’ tabiri yaygın
olarak kullanılıyor, fakat ‘Rehber’ demek daha doğrudur. Rehber, dini
lider değildir, aslında,o İslam devriminin yüce rehberidir. Devrim halen
devam etmektedir ve rehber de devrime rehberlik etmeye devam ediyor.
Anayasada kuvvetler ayrılığı prensibini uygulansa da rehber üç kuvvetin
de üstünde ve bunların koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. Rehber
kim? Rehber, sadece din adamlarına ayrılmış pozisyonlardan birisi ve en
önemli pozisyondur. Protokolde karşılığı yoktur. Örneğin, Cumhurbaşkanının protokol karşılığı İran Cumhurbaşkanıdır. Başbakan’ın muadili
ise İran Cumhurbaşkanı’nın 1. Yardımcısıdır. İran’da daha önce 80’lerde
Başbakanlık makamı vardı. Sonra bu makam kaldırıldı.
Bu sistem, İslam Cumhuriyeti sistemi, anayasal sistem, ikili bir yapı kurdu; Cumhuriyetçi organlar ve İslami organlar. İslami organlar daha çok
din adamlarının yönetiminde ve kontrolündedir. Cumhuriyetçi organlar
ise seçimle işbaşına geliyor. Meclis tek başına iş yapamıyor. Koruyucular
Şurası ile çalışmak zorundalar. Koruyucular Şurası sistemin en önemli
mekanizmalarından birisi, bir nevi bizim anayasa mahkemesine benziyor. Koruyucular Şurası üyelerinin dağılımı önemlidir. 12 üyesi olan
Şura’da üyelerin 6’sı müçtehit olmak zorundadır. Bu üyeler sıradan bir
din adamı olamaz, dini ilimlerde belli bir yere gelmiş, yükselmiş bir din
adamı olması gerekmektedir. Söz konusu 6 müçtehit Rehber tarafından
atanıyor. Diğer 6 kişi ise meclis tarafından seçiliyor. Bu kişiler hukuk
alanında uzman kişiler arasından seçiliyor. Fakat Meclis herhangi 6 kişiyi
seçemiyor. Yargı erki başkanının gösterdiği adaylar arasından seçiliyor.
Koruyucular Şurası meclisteki yasa yapımını denetlerken, 1990’larda
yetki genişlemesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Uzmanlar Konseyi, Meclis
gibi seçime dayalı kurumlar için yapılacak bütün seçimler doğrudan
Koruyucular Şurası denetimi altında yapılıyor. Bunun pratikteki sonucu
cumhurbaşkanı, milletvekili adayı olmak istediğiniz zaman başvurunuz
Şura tarafından değerlendiriliyor. Şura, hiçbir gerekçe göstermeden sizin
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başvurunuzu reddedebilir. Sistemde elitlerin dönüşümünü belirleyen, sınırlayan en önemli mekanizmalardan birisidir. Koruyucular Şurası denetimi sistemin ve devrimin değerlerini öne çıkarıyor. Adayların, Veyalet-i
Fakih teorisine ne kadar sadık ve bağlı olduğuna, ailesinin durumuna
ve kişinin toplum içindeki itibarına bakılıyor. En önemli şart Veyalet-i
Fakih prensibine bağlı olmak.
Rehber, rejimin en önemli kurumudur; rehber olmak için din adamı olmak
yeterli değildir. Siyasal konulara vakıf olan din adamları seçiliyor. Daha
önceden daha ağır bir şartı vardı. Merci-i taklit olması gerekiyordu. Artık
Ayetullah olması yeterli, yalnız siyasal konulara vakıf olması gerekmektedir. Rehber, yasama, yürütme ve yargı erklerinin koordinasyonundan
sorumludur. Aynı zamanda ülkenin genel siyaseti ve dış siyasetini de
belirliyor. Rehber bunu tek başına belirlemiyor. Kararlar çeşitli komisyonlardan geçiyor ama son sözü rehber söylüyor. Rehber, temsilcileri
vasıtasıyla ülkenin yönetiminde fiili olarak söz sahibidir. Rehber zaman
içerisinde otoritesini genişletti. Rehberin yetkileri genişledikçe, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri daraldı. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri anayasaya göre rehberin yetkilerinin başladığı yerde biter. Rehberin yetkileri
nasıl genişliyor? İran’ın resmi bir örgütlenme sistemi var. ( valilikler,
bakanlıklar vs.) Rehber’in, bakanlıklardan, üniversite rektörlüğüne kadar her yerde temsilcisi var. Rehber kişisel olarak temsilcilerini atıyor.
Bu temsilcilerin çoğu din adamı, işlerin anayasaya, şeriata ve rehber
tarafındna belirlenen genel esaslara uygun ilerleyip ilerlemediğini rehbere bildirmekle yükümlüler. İdari görevleri yok. Fiiliyatta rehberin
temsilcisi orada olunca, valinin, rektörün vb. yetkinliği sınırlanıyor. Bu
durum dış politikada da aynı şekilde tezahür etmektedir. Bazı yurtdışı
temsilciliklerde de rehberin atadığı görevliler var. Diğer taraftan rehber
silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır ve bütün silahlı kuvvetler ona bağlıdır.
Rehber savaş veya barış ilan etme yetkisine sahiptir. Devlet televizyonu ve radyolar da rehbere bağlıdır. Bu kurumların başına geçecek olan
yöneticileri rehber atamaktadır. Sistemin kilit mekanizmaları doğrudan
rehbere bağlıdır. Rehber, yetkilerini genişletiyor ve dış siyaseti de rehber
belirliyor. Yargı erki başkanı da Rehber tarafından atanıyor. Bu pozisyon
din adamları için ayrılmıştır. Herhangi bir hukuk adamı medrese tedrisatından geçmezse bu pozisyona gelemiyor.
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Devrim ( Şubat -1979)’den sonra ilk geçiş dönemi (ılımlı/çift hükümet
dönemi) 1981 Haziran ayına kadar sürmüştür. Bu dönemde İslamcılar
tam olarak yönetime hakim olamamıştır. Devrim bir koalisyonun ürünü
olduğu için bu koalisyon çatırdasa da etkili olmaya devam etmiştir. Devrim’den sonra ilk başbakan Mehdi Bazergan, İslamcı ama aynı zamanda
da liberal milliyetçidir. Devrimden sonra kurulan ilk kabinede din adamı
yer almamaktadır. İlk Cumhurbaşkanı din adamı değildi. Zamanla önce
anayasa yapıldı, anayasa yapım süreci yaklaşık bir yıl sürdü. Anayasa
uygulanmaya başlandıktan sonra sistemin İslamcıların kontrolü geçtiğini
görülmektedir ve sistemdeki diğer gruplar aşamalı olarak tavsiye edildi.
İran’daki ABD Büyükelçiliği baskını 4 Kasım 1979 ‘da gerçekleşti.
İranlılar arasında, İran tarihinden öğrendikleri dersle ABD’nin İslam
devrimini kolaylıkla kabul etmeyeceğini, İslam Devriminin Amerikan
çıkarlarına darbe vurduğu, dolayısıyla da ABD’nin ne yapıp edip İslam
devrimini tersine döndüreceği gibi endişeler vardı.
Devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi tedavi olmak için ABD’ye gitmek
istiyordu. Amerikalılar uzun süre izin vermediler ama Ekim ayının sonunda ülkeye girişine izin verdiler. Şahın Amerika’ya kabul edilmesi İran’dakilerin korkularını iyice artırdı. “Tamam bunlar artık işbirliği yapıyorlar,
operasyon başladı” diye onlar da Amerikan Elçiliğini işgal ettiler. İşgalin
iç siyasal yansımaları daha etkili oldu. Dışarıda Amerika-İran ilişkileri
koptu. Yani devrimden hemen sonra kopmadı, elçilik işgal edildikten
sonra koptu. Hala ABD ile İran arasında diplomatik bir ilişki yok. Hatta
ABD ve İran ilişkileri düşmanlık seviyesine ulaştı. İran’da anti-Amerikanizm yükseldi. Ama İran iç siyasetindeki yansımaları da daha az etkili
olmadı çünkü elçilikten elde ettikleri belgelerle, Amerika ile kimler yakın
ilişkiliymiş İran içerisinde onu hemen belirlediler. “Filanca şahıs bir
zamanlar Amerikan elçiliğinde şu veya şu kişiyle görüşmüş”. Bu, yani
Amerikan karşıtlığının tavan yaptığı bir ortamda, Amerikalılarla bir araya
gelmek ve görüşmüş olmak, sistemden diskalifiye edilmek için yeterli idi.
Liberallerin ve milliyetçilerin çoğunu bu şekilde sistemden diskalifiye
ettiler ve ilk hükümet de o zaman düşmek zorunda kaldı. Bu dönemin
İran dış politikası Amerika ile ilişkilerde gördüğümüz gibi hemen radikalleşmiyor. Aşamalı olarak radikalleşiyor. Öncelikle dış politikada ilk
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hükümet bağlantısızlık prensibini benimsiyor. Bağlantısızlık prensibi,
Humeyni’nin ne doğu ne batı söylemi var; ne doğu ne batı yalnızca İslam
Cumhuriyeti. Buna göre İslam Cumhuriyeti, kendisi, dış politikada bir
model olmalıdır(Hem dış hem iç politikada). Doğu ve batı bloklarına
girmeyecek, bağımsız üçüncü bir yol öneriyor. Bununla bağlantılı olarak,
dış politikada bağlantısızlık prensibini benimsediler. Hatta CENTO, Türkiye’nin İran ile yaptığı ittifak anlaşması vardı(Türk-İran-Pakistan ittifak
anlaşması), İran CENTO’dan çekildi ve CENTO çöktü. Amerika’ya verdikleri silah siparişi askıya alındı ve bir “Bağlantısız ülkeler” konferansı
var. İran da bu konferansa katılmaya başladı ve kendini bağlantısız ilan
etti. Amerikan elçiliğinin işgal edilmesi örneğinde görüldüğü gibi, dış
politika da yavaş yavaş radikalleşmeye başladı. Haziran 1981’de, İran’ın
ilk Cumhurbaşkanı Ebu’l Hasan Beni Sadr görevden alındı. Beni Sadr,
Fransa’da İktisat okumuş, İslamcı biriydi ama İran’daki iktidar kavgası
içerisinde, Humeyni çizgisindeki radikal İslamcılarla ters düştü. Humeyni
ile de bir süre sonra ters düşmeye başladı. Humeyni’nin taraftarlarının
devrim sonrasında kurduğu İslam Cumhuriyeti Partisi vardı ve bu parti
ile Beni Sadr’ın ilişkileri pek iyi olmadı. İkisi arasında, hem ülkenin
yönetimi, belirli kurumların kontrolüyle alakalı çok ciddi bir kavga vardı.
Bu kavga İran-Irak savaşında daha şiddetli bir hal aldı. Bu sefer, savaşın idaresini kim yapacak, anayasal olarak ilk rehber Humeyni, rehber
Silahlı Kuvvetlerin Başkumandanı ama o zaman bir ‘hata’ yapmış komutayı Cumhurbaşkanına devretmişti. Beni Sadr da asker üniformasını
giydi ve cepheye gitti. Savaşı idare etmeye başladı. Bundan İslamcılar
çok rahatsız oldular çünkü İslamcıların da milis grupları vardı. İslamcı
milisleri, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu isimli yeni bir askeri yapı
kurmuşlardı. Beni Sadr bu orduya savaşta rol vermiyor. Dolayısıyla
İslamcılar kendi ordularının öne çıkmasını istiyorlardı. Kavga giderek
şiddetlendi ve Beni Sadr sistemden diskalifiye edildi. Meclis kararı ile
görevden alındı. Ama bu kolay bir süreç olmadı; bu defa İran teröre
sürüklendi. ‘Terör dönemi’ başladı İran’da.
80’lerin en önemli özelliği terördür. Terörün de iki boyutu var. Birincisi,
dışarıdan, rejim karşıtı terör, ikincisi ise, rejimin uyguladığı terör. Rejim
karşıtı terör, soldan geldi. Halkın Mücahitleri isimli, Sosyalist-İslamcı
bir örgüt vardı. Bunlar Beni Sadr’ı destekliyorlardı İslamcılara karşı son
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çare olarak. İslamcılar adım adım her alanda kontrollerini arttırdıkları
için, bütün muhalifler Beni Sadr’a destek vermeye başladılar. En son
Beni Sadr da sistemden tasfiye edilince, Halkın Mücahitleri örgütünün
10-15 bin kadar silahlı milis gücü vardı. Bunlar tasfiye edilememişlerdi
ve üniversitelerde etkinlerdi, orta sınıf içerisinde etkindi. Rejime karşı
sokak savaşı vermeye başladılar. Silahlı mücadele vermeye başladılar,
bombalı eylemler yapmaya başladılar. İki tane büyük bombalı eylem var.
Birisi 28 Haziranda, birisi Ağustos’ta. Bu eylemlerde, İslam Cumhuriyeti
Partisi’nin merkezine konulmuş bir bomba ile partinin önde gelen 72
üyesi hayatını kaybetti. İkinci büyük bombalı eylemde, Beni Sadr’dan
sonra Cumhurbaşkanı olan Recai ve dönemin başbakanı birlikte öldü.
Yani çok etkili bombalı eylemler ve sokak savaşları olduğunu görüyoruz.
Halkın Mücahitlerinin uyguladığı teröre karşı da, devletin uyguladığı
terör oldu. Bu çerçevede örgüt üyesi olduğundan şüphelenilen herkesi
direk sokakta vurmaya başladılar. Mahkeme, yargılama filan olmadan.
O süreç içerisinde çok kan döküldü. 1-2 yıl sürdü aşağı yukarı bu çatışmalar. Ama iki yıl sonunda, Halkın Mücahitleri örgütünün bütün hücreleri çökertildi. Kalanlar da, İran’dan gitmek zorunda kaldılar. Merkez
yönetim, Paris e gitti. Milisler Irak’a çekildi, daha sonra Irak’ta tekrar
toparlandılar. Hala Irak’ta Halkın Mücahitleri Örgütü’nün milisleri var
ama silahları alınmış, bir kampta yaşıyorlar.
80’ler boyunca İran dış politikasını belirleyen en önemli unsur Iran-Irak
savaşı oldu. İran-Irak savaşının sebeplerinin başında Devrimin Irak üzerindeki olumsuz etkileri gelmektedir. Çünkü Irakta önemli miktarda Şii
vardı ve bu Şii gruplar da İranlılar gibi rejime karşı ayaklanmaya başladılar. Hatta 1980 Nisan ayında önemli bir ayaklanma var. Bu ayaklanmanın
sonucunda, Ayetullah Sadr, Iraklı Şiilerin en saygın liderlerinden birisi,
Irakta idam edildi. Irak yönetimi bu ayaklanmalardan, İran’ı sorumlu
tutuyordu. Ayrıca Şatt’ül Arab üzerinde anlaşmazlıkları vardı, sınırda
küçük çatışmalar olmaya başlamıştı. İran tarafında da dış politikanın
radikalleşmesi çerçevesinde iki unsur öne çıktı. Birisi rejim ihracı, diğeri
de Anti-Emperyalizm. Anti-Emperyalizm meselesi daha çok Amerikan
karşıtlığına dönüştü. İçeride ve dışarıda bunun yansımaları oldu ama
İran dış politikasını yönlendiren unsur rejim ihracı oldu. Bu rejim ihracı
meselesi öyle kolay olmadı; rejim ve devrim ihraç edilecekti ama kime,
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nereye ve nasıl edilecekti? Çok ciddi tartışmalar oldu İran içerisinde.
Hala Dış politikada tek bir gruptan bahsedemiyoruz. Farklı gurupların,
farklı ajandaları var, farklı stratejileri var. Bazıları -Muhafazakarlarrejim ihracı meselesine karşı çıktılar. Dediler ki, biz önce içeride kendi
sistemimizi kuralım, oturtalım, örnek bir model oluşturalım ve diğerleri
bizi taklit etsin. Ama şimdiki reformcuların ataları olan radikaller vardı
o zaman. Onlar, Devrim ihraç etmenin İran’ın görevi olduğunu - çünkü
İran büyük bir iş başardı, ilk defa bölgede devrim yaptı – savunuyorlardı.
Bu görüşe göre tıpkı İran’da olduğu gibi, bölge halkları aslında devrim
yapmak istiyorlardı, böyle bir potansiyel vardı. Çünkü, onlarda devrim
öncesi İran’ın yaşadığı sorunların benzerini yaşıyorlardı. Oralarda da otoriter yapılar vardı, bu otoriter yapılar Amerikan sistemi ile ya da Ruslar
ile sıkı ilişki içindeydi ve meşruiyetleri sorgulamaya açıktı. Dolayısıyla,
bu ilkelerdeki, Müslüman Arap dünyasındaki insanlar aslında Devrime
muhtaçtılar. Zaten devrimci bazı hareketler, özgürlük hareketleri faaldi.
Biz bu hareketleri ne pahasına olursa olsun, hem madden hem manen
desteklemeliyiz dediler. Bu çerçevede, Humeyni bir ara bu politikada
aktif destek politikasını benimsedi. Sık sık radyodan yaptığı konuşmalarda İslam dünyasına çağrılarda bulunuyordu Müslümanlar ayaklansın
ve gayri-meşru iktidarları devirsin diye. Bu Irakta, gayri-meşru iktidar, o
zaman Baas yönetimi vardı, Saddam Hüseyin vardı, Körfez ülkelerinde
Monarşiler vardı ve komşu ülkelerdeki iktidarlar için çok tedirgin edici
bir şeydi. Zaten hem ciddi bir Şii nüfus ve İslamcı muhalefet vardı ve
bunlar Humeyni’nin sözüne kulak veriyorlar, ondan etkileniyorlardı. Diğer taraftan buralardaki otoriter yapılar ve Amerika ile ilişkileri itibariyle
devrim öncesi İran’a gerçekten benziyordu.
Soru: Diğer ülkelerdeki Sünni İslam siyaseti Humeyni ile ortaklaşabiliyor
mu, yani çağrısına cevap verebilecek bir altyapı var mı ?
Cevap: Yer yer var. Çünkü İranlı liderler İslam dünyasına dönük mesajlarında özellikle Şii referansları kullanmaktan kaçındılar. İçeride Şii
referansları daha çok görüyoruz. Dış politikada daha genel İslamcı referanslar kullanıyorlar. O yüzden Filistin’den de, Türkiye’den de, Mısırdan
da İran devrimine sempati ile bakan hareketler oldu. Hatta organik ilişki
geliştiren hareketler oldu. Sadece Şiiler değil. O zaman İran bölgede
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radikal, siyasal İslam’ın hamisi olarak görülüyordu. Şiileri biz yeni yeni
artık duyup telaffuz etmeye başladık yani İran’ın Şii siyasetini. O zaman
‘İslamcı’ siyaseti takip ediyordu, şimdi Şiilik ihraç ediyor gibi bir algı
var. O mesele biraz daha karışık ama sonuç itibariyle Humeyni’nin yaptığı şey var. Özellikle Körfez ülkelerine yönelik olarak, Irak’a yönelik
olarak Arap dünyasına diyordu ki “sizin yöneticileriniz gayri-meşru,
gayri İslami”. Çünkü, İslam’da zaten babadan oğla geçen, miras gibi
devralınan yönetim tarzı yok. “Bu İslami bir rejim değil, üstelik bunlar
Amerika ile iş birliği yapıyorlar, bunlar Amerika’nın kuklası, dolayısıyla
sizin çıkarınız aleyhine çalışıyorlar”. O zaman sizin yapacağınız şey İran
halkını takdir etmek. İran halkı ayaklandı, başarılı bir devrimle kendi
diktatörünü kovdu. ‘Siz de ayaklanın, siz de kovun!’ demeye başladı.
Bu hem Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere, hem Irak
için çok ciddi bir tehditti. Çünkü onun hem meşruiyetini sorguluyorsun,
meşruiyetinin sorgulanmasına sebep oluyorsun, hem de insanları bu
rejime karşı ayaklanmaya çağırıyorsun. Onlar da karşı olarak, Irak’ı
İran’a karşı desteklediler. İran-Irak savaşı 8 yıl sürdü. 8 yıl boyunca,
Arap ülkeleri arasında İran’ı destekleyen tek bir Arap ülkesi vardı o da
Suriye. Onun dışındaki bütün Arap ülkeleri, hemen hemen hepsi, Irak’a
aktif, doğrudan veya dolaylı, değişik şekillerde destek verdi. Körfez
ülkelerinin desteği çok daha netti.
Soru: İran’da İslam devrimi olduğu zaman diğer Orta Doğu ülkeleri
bunu nasıl yorumladı?
Cevap: Bunu devrimin değerlerinden bahsetmiştik ya, Amerikan karşıtlığı, daha İslami olması, otorite karşıtlığı vesaire. Bu onlar Orta Doğu
ülkelerinin çoğu için bir tehditti. Onlar için Şah da tehdit oluşturuyordu
yer yer ama Şah statükocu bir güçtü ve bölgede statükoyla sorunu yoktu.
Bütün güçlerle iyi ilişkiler kurabiliyordu. Irakla da, Monarşilerle de iyi
ilişkileri vardı. Onların akrabalık ilişkileri var gibiydi, adete ‘Krallar
kulubü’nün üyesiydi. Yani ilişki tarzı çok daha farklıydı. Devrim, Körfez
ülkeleri için ve diğer Orta Doğu ülkeleri için büyük bir tehditti. İran’dan
gelen ayaklanma öağrılarıyla birlikte tehdit ciddileşti. Tehdit’in boyutu
daha da arttı.
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İran-Irak savaşı bazen İran’ın lehine gelişti bazen Irak’ın. Nihayet
1988’de sona erdi. Ateşkes ilan edildi ama bir barış anlaşması yapılamadı. Bu devrim ihracı meselesi, İran-Irak savaşının en büyük nedenlerinden biridir. Çünkü Irak’a da devrim ihraç etmek hedeflenmişti. Ama
bunu başarılı olmadığını görüyoruz. Devrim ihracını başarılı olduğu tek
bir örnek var, o da Lübnan. Lübnan’da Hizbullah’ın kurulması, İran’ın
devrim ihracı siyasetinin bir ürünüdür. O da şöyle gelişti. Lübnan’da
daha önceden Filistinli milis gruplar vardı İsrail’e karşı savaşan. 1982’de
bu milis gruplara müdahale etmek için, İsrail Lübnan’ın güneyini işgal
etti. Lübnan’ın güneyinde çoğunlukla Şiiler yaşıyordu, ayrıca Filistinli
mülteciler vardı. Lübnan’ın güneyi işgal altına girince İran bunu yeni
bir emperyalist yayılma olarak yorumladı, İslam’a saldırı olarak gördü.
Lübnan’dan da İran’dan destek arayışı çağrıları oluyordu. Lübnanlılara
destek vermek için, Lübnanlı Şiilere destek vermek için bir grup devrim
muhafızını gönderdiler Suriye üzerinden. İsrail Lübnan’ı işgal edince
kuzeyden de Suriye işgal etti. Böylece, Lübnan, Suriye ve İsrail’in işgal
alanı oldu. Suriye’nin işgal ettiği bölgelerde Suriye’nin gözetimi ve desteği ile İranlılar rahatça hareket etmeye başladılar ve İranlıların faaliyetleri
sonrasında Hizbullah ortaya çıkmış oldu. Daha önce Şiilerin ”EMEL
-AMAL” isimli bir örgütleri vardı. Bu daha çok Arap milliyetçiliğini
destekleyen bir örgüttü, Hizbullah’ın ise İslamcı niteliği öne çıkıyordu.
Üstelik velayeti fakih teorisini kabul ediyorlardı. Humeyni’yi ‘rehber’
olarak tanıyorlardı. Bu yüzden İran’la Hizbullah arasında ki ilişki daha
organik, daha güçlü bir hal almıştır. Bu durum İran’ın dış politikasının
başarılı bir örneğidir.
Antiemperyalizm boyutuyla ilgili oalrak Amerikan karşıtlığı 80’ler
boyunca sürdü ama yer yer Amerika ile de işbirliği yapıldı. Özellikle
İran-gates diye bir olay var. 1986 da İran-Contra Skandalı çerçevesinde
CIA İran a gizli yollardan silah sağladı. Bu sayede CIA Nicaragua’daki
Contra gerillalarına fon sağladı ve böylece İran ile dolaylı bir işbirliği
içine girmiş oldular.
İran dış politikasının 1990’larda biraz daha değişmeye başladığını görüyoruz. 90’lar Termidor dönemi olarak adlandırılıyor. Çünkü artık radikalizm bitti. Dışarıda rejim ihracı politikası başarılı olamadı. Iran – Irak
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savaşı başarılı olamadı. İçeride ki ekonomik politikalar başarılı olamadı.
Ekonomi iflas etmenin eşiğine geldi. İranlılar dışa ihraç yaparken içteki rejimin zarar gördüğünü fark ettiler. İçeride rejime karşı muhalefet
gelişmeye başladı. Bu yüzden dikkatlerini biraz daha içeriye vermeye
başladılar. Böylelikle İranlıların ‘Yeniden İnşa’ dedikleri döneme geçmiş
oldular. Hem ekonomiyi hem de siyaseti yeniden inşa edecekler. Nitekm ekonomi çökme noktasına geliyordu. İran’ın teknolojiye özellikle
de sanayi teknolojisine ve sermayeye ihtiyacı vardı. Bu teknolojiyi ve
sermayeyi bulabilecekleri yer de Batılı ülkelerdi. Böylece İran ve Batı
ilişkilerinin biraz yumuşadığını görüyoruz. Devrim ihracı söylemini değiştirdiler ve komşuları ile ilişkilerde bu sebepten kaynaklanan gerilimi.
biraz daha düşürdüler. Antiemperyalizm söylemi ise daha çok Amerika
ve İsrail karşıtlığına dönüştü ama Avrupa ile ilişkiler gelişmeye başladı.
Bununla birlikte İran’ın körfez ülkeleri ile de iyi ilişkiler kurduğunu
görüyoruz. Bu zamana kadar İran’ın saldırgan politikası bölge ülkelerinin İran’a karşı bir nevi birleşmelerine neden oldu. İran bölgeden izole
ediliyordu. Bu izolasyon da İran’ın çıkarlarına büyük oranda zarar veriyordu. Ekonomik ve siyasal anlamda bu izolasyonu kırma arayışlarının
arttığını görüyoruz İran’da. Bu izolasyonu kırmak için hem Türkiye ile
hem Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye
başladı. 80’lerin başında ilişkiler koptu, inişler-çıkışlar oldu ara sıra
ama 90’ların başında artık ikili ilişkiler normalleşmeye başladı. Bununla beraber İran dış politikası normalleşirken bölgenin koşulları İran
aleyhine geçmeye başladı. Çünkü 1990-91 Körfez Savaşı’ndan sonra
Amerika’nın bölgedeki varlığı iyice arttı. İran – Amerika ilişkileri bir
türlü düzelmedi. İranlılar olumlu sinyal gönderdiler ama Amerikalılar
almadı, Amerikalılar sinyal olumlu gönderdiler İranlılar almadı vs. Birbilerine yaklaşımlarında uyumu ve eşzamanlılığı, senkronizasyonu bir
türlü yakalayamadılar. İran – Amerika ilişkisi gergin bir şekilde sürdü.
90’larda Amerika’nın Ortadoğu politikasının iki temeli vardı. Birincisi
Filistin – İsrail barış sürecinin desteklenmesi, ikincisi Irak ve İran’ı kuşatılması. İran’ı izole etmeyi amaçlıyorlardı. Ama bu izolasyon politikası
her ne kadar etkili olmuşsa da İran izolasyonu kırmak için hem Orta Asya
ülkeleri ile hem de Kafkas ülkeleri ile ilişkilerini geliştirdi. Amerika’nın
izolasyon politikasını kırmaya başladı.
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90’larda İran dış politikasında en önemli faktörlerden biri İran’da reformcu hareketin yükselmesi idi. Muhammed Hatemi’nin cumhurbaşkanı
olduğunu ve enerjinin çoğunu dış politikaya harcadığını görüyoruz.
Bu ajanda da ‘Medeniyetlerarası Diyalog’ ön plana çıkıyordu. Böylece
İran’ın Batı ile çatışmak zorunda olmadığı, diyaloga girebileceği ve sorunların siyasal ve diplomatik yollardan çözülebileceğini savunuyordu.
Hatemi’nin dış politikasının ikinci ayağı komşularla ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesiydi. Hatemi’nin politikaları 11 Eylül sürecine
kadar başarılı bir şekilde devam etti.
11 Eylül İran dış politikasını oldukça olumsuz etkiledi. Çünkü George
Bush’un İran’ı ‘Şer Ekseni’nin bir parçası olarak ilan etmesi artık İran’ın
tehdit altında olduğunu gösteriyordu. Zaten 2003 Mart’ta Irak işgal edildikten sonra birçok çevrede sırayı İran’ın alacağı tartışılmaya başlandı.
Amerikan politikaları çerçevesinde İran da rejim değişikliği politikası
konuşuluyordu. Hatemi, Medeniyetlerarası Diyalog, siyasi çözüm ve
diplomatik ilişki derken Amerika’nın tavrı çok daha farklı ve çok daha
saldırgandı. Öyle olunca İranlılar özellikle İran’daki güvenlik elitleti
ve muhafazakârlar, rejimi tehdit altında hissetiler. İran’ın tehdit algısı
arttıkça, hem iç hem dış güvenlik kaygılarını arttırdığını, dolayısıyla
güvenlik bürokrasisinin öne çıktığını görüyoruz. Bu dönemde yavaş
yavaş Devrim Muhafızları İran siyasetinde etkili olmaya başladılar. İran
siyasetinin askerileşmesi konuşulmaya başlandı. Bunun sonucu olarak
2005 yılında Ahmedinejad cumhurbaşkanı seçildi.
Ahmedinejad’ın dış politika ajandası Hatemi’ninkinden büyük ölçüde
farklıydı. Çünkü Ahmedinejad bir kere devrimci dış politikaya dönüşü
savunuyordu. Devrimci politikaya dönüş demek dış ilişkilerde 80’lere
dönmek demekti. Dolayısıyla bu gelişme hem körfez ülkeleri için hem
de bölgedeki diğer ülkeler için büyük bir tehditti. Üstelik 1980’lerden
farklı olarak İran’ın başarıyla sürdürdüğü bir nükleer program vardı.
Eğer İran nükleer silaha ulaşırsa bölgede karşı konulamaz bir tehdit
olacaktı. İran tehdidi algısını arttıran bir diğer faktör de Irak’ta yaşanan
gelişmelerdi. Amerikan müdahalesi sonrasında bu ülkede demokratik
yapı kurulunca Şiilerin çoğunlukta olduğu bir hükümet işbaşına geldi.
Şiilerin siyasi partilerinin çoğu 80’lerde İran’da sürgün yaşamışlardı.
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Dolayısıyla Irak’ta iktidara gelen Şiilerin İran’la dolaylı ya da dolaysız bir şekilde temasları olmuştu ve İran’ın ilişkili olduğu Şii partiler
Irak’ta etkili olmaya başladılar. Bu İran’ın bölgede gücünü arttırmaya
başladığını göstermektedir. Ahmedinejad ile daha saldırgan bir politika
izlemesi ile dengeler değişince İran’ın Irak’ta ki nüfuzu artmaya başladı.
Üstelik Ahmedinejad’ın 2009’a kadar hem Hamas’a hem de Hizbullah’a
verdiği destek nedeniyle Arap ülkelerinde popülaritesinin arttığını görüyoruz. Bu dahi Ortadoğu’daki muhafazakâr devletler için büyük bir
tehditti. Bu nedenle Amerikalılar, İran’a sıkı yaptırımlar uygulamaya
başladılar. Diğer yandan ise İran’ın itibarsızlaştırılması gerekiyordu.
Böylece İran’ın yeni siyasi hikâyesi geliştirildi. Bu hikâyeye göre İran
bölgede kendi hegemonyasını teşkil etmek istiyor. Bu süreçte de daha
çok Şiileri kullanmak istiyor. Dolayısıyla İran bölgede Şiilere dayalı
bir imparatorluğu kurmak istiyor. Böylece Bir ucu Basra körfezinde bir
ucu Akdeniz de olacak şekilde İran’ın bölgede mutlak hâkim olacağı
bir senaryo ortaya atıldı. Bu politika büyük ölçüde başarılı oldu. İran’ın
Şii politikasına ilaveten Irak’ta 2007 yılında Şiilerle-Sünniler arasında
çatışma çıkınca bölgede mezhep eksenli gerilimler de artmaya başladı.
Öyle olunca İran’ın Arap halkları üzerindeki itibarı azalmaya başladı ve
İran tekrardan bölgede izole edilmeye başlandı. 2009’da İran’da Yeşil
Hareket’ın kanlı bir şekilde bastırılması da Ortadoğu halklarının İran’a
bakışını olumsuz etkiledi.
Böyle bir ortamda bölgede ‘Arap Baharı’ ortaya çıktı. İranlılar Arap Baharı’nı çok sevdiler çünkü bu onların 80’lerde yaşamak istedikleri şeydi.
Amerika ile iyi ilişkileri olan rejimler yıkılsın, yerlerine daha İslami
rejimler getirilsin beklentisi vardı. Arap Baharı’nı İran memnuniyetle
karşıladı ama Arap Baharını etkileyecek bir strateji geliştiremedi. Bu
durum İran’ın dış politikalarısındaki önceliklerle alakalı olarak değerlendirilebilir. İran’ın bölge politikası, Ortadoğu haritasını göz önüne alırsak
Basra Körfezi, Levant (Şam, Lübnan, Filistin-İsrail bölgesi) ile Kuzey
Afrika’yı kapsamaktadır. İran için Mısır Arap dünyasının lider ülkelerinden birisi olması sebebiyle önemlidir. Levant bölgesi İran için önemli
çünkü Hizbullah ile ve Suriye ile ilişkileri bu çerçevede syretmektedir.
İran – Irak savaşından sonra İran savunmasını dışarıda kurmayı öğrendi.
Bir daha asla İran topraklarının istila edilmemesi için savunma sınırlarını
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kendi sınırlarının çok ötesine koydu. Bu nedenle Levant İran için stratejik
bir öneme sahip. Basra Körfezi ise İran’ın can damarı gibidir. İran’ın
petrol ve gaz kaynaklarının büyük bir kısmı Basra Körfezinde bulunmaktadır ve bunları Basra Körfezi üzerinden ihraç etmektedir. Ayrıca,
Basra Körfezinde beş tane muhafazakâr monarşi var. Bu monarşilerin
hepsi Amerika ile yakından ilişki içerisindeler. Bu nedenle İran Körfez
politikasına son derece dikkat ediyor.
Buraya şuradan geldik. İran’ın Arap Baharı ülkelerinde Arap Baharı
sürecinde sürükleyici, yönlendirici rol oynayamadığı tespitinden geldik.
Bunu oynayamadı. Çünkü; Kuzey Afrika biraz uzak kalıyordu. İran’ın
oradaki imkanları da sınırlıydı. Ama Suriye’ye geldiği zaman mesele;
İran’ın Suriye’deki imkanları daha fazla, Irak’taki imkanları daha fazla
burada daha etkili olmaya başladı. Fakat Arap Baharı sürecinin karşısında
durarak etkili olmaya çalıştı. Esad yönetimini destekledi. Çünkü; Esad
yönetimine karşı bir tehdit İran’a karşı bir tehdit olarak görülüyordu.
Yani 1990’larda İran’ın dış politikasında pragmatizm yükseldi. Ahmedinejad ile radikalizm yükseldi. Bu radikalizm İran’ın izole olmasına
neden oldu. İran bölgede izole olduğu için, İran’ın üzerinde uluslararası baskılar arttığı için İran’ın maddi imkanları kısıtlıydı. Yani Körfez
ülkeleri; mesela Suudi Arabistan, Mısır hükümetine milyarlarca dolar
kredi açtı. Ama İran’ın böyle bir kabiliyeti yoktu. Bunu açacak parası
yok elinde. Diğer taraftan mesela Mısır’da çok etkili bir Şii nüfus ya
da İran ile bağlantılı İslami hareket de yok. O yüzden Mısır’da etkili
olamıyor, Tunus’ta etkili olamıyor. Diğer taraftan; Mısır’da, Tunus’ta,
Libya’da hükümetler kuruldu ama bu hükümetler İran ve Batı arasında
bir tercih yapmak zorunda kaldılar. Ya İran’ı tercih edecekler ya da Türkiye Modelini, Batıyı tercih edecekler…v.s. Böyle bir tercih karşısında
kalınca yeni kurulan hükümetler doğal olarak İran’dan uzak durdular ve
Türkiye’yi ya da Batı ile ilişkileri tercih etmeye başladılar. Bu da İran’ın
Arap Baharından olumsuz etkilenmesine neden oldu.
Geçtiğimiz yıl, 2013 Haziran’da İran’da yeniden Cumhurbaşkanlığı
Seçimleri yapıldı. Bu Cumhurbaşkanlığı Seçimi İran dış politikasında
dönüşüme işaret ediyor. Yeni bir dönem başladı Ruhani ile birlikte İran
dış politikasında. Ruhani, Ahmedinejad’ın dış politikasının başarısızlığı330

ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı

nın -- bölgede Arap Baharı gibi bir fırsat ortaya çıkmış ama İran bunu iyi
değerlendirememiş -- sorumlularından birisinin Ahmedinejad’ın radikal
söylemleri olduğunu düşünüyordu.. Eğer İran Ahmedinecad döneminde
uluslararası sistemle bu kadar kavgalı olmamış olsaydı, İran muhtemelen Arap Baharı’nın en çok kazanan ülkelerinden birisi olacaktı. Diğer
taraftan üstelik İran’ın çıkarları tehdit altındaydı; Irak’ta istikrarsızlık
var; Suriye’de İran’ın müttefiki tehdit altında; İran’ın Suriye politikası
yüzünden İran-Hamas ilişkileri bile bozuldu. İran’ın Suriye politikası
yüzünden İran-Türkiye ilişkileri de bozulmaya başladı. O yüzden İran dış
politikasını ‘resetleme’ ihtiyacı hissediyordu. İşte bu nedenle Ruhani Ahmedinejad’ın radikalizmini tamamen reddederek itidalli bir dış politika
çağrısında bulundu. Bu itidalli dış politika; ekonomik çıkarlara öncelik
verecek ideolojik değerler, İslam devrimi çıkarlarını savunacak ama öyle
extrem söylemlerden kaçınacak. Nitekim İran-İsrail ilişkilerinde ya da
İran’ınİsrail’e yönelik söylemlerinde bu değişikiliği net bir şekilde görüyoruz. Ahmedinejad’ın ‘Holokost’u inkar etmesi ve İsrail’e dönük sert
söylemlerine karşın şimdiki yönetim İsrail’e karşı daha yumuşak bir ton
kullanmaya başladı. ‘Holokost’u insanlık suçu olarak kabul ettiler…v.s.
Ruhani hükümeti dış politikadaki gerginliğin tonunu düşürmeye ve izolasyonu kırmaya -- hem bölgesel, hem uluslar arası izolasyon -- çalışıyor.
Bu çerçevede Körfez ülkeleriyle ilişkilerini onarma arayışı da var, ama
henüz bu konuda net bir mesafe alınmış değil.
Körfez Ülkeleri arasında her ülkenin İran ile farklı düzeylerde ilişkisi var.
Mesele Umman, Körfez’de İran ile ilişkileri en iyi olan ülkelerden birisi.
Çünkü; Umman kendi dış siyaset stratejisi çerçevesinde Suudi Arabistan
ile İran’ı dengelemeye çalışıyor. Körfez Ülkeleri içerisinde en büyüğü;
Suudi Arabistan, diğer küçük şeyhlikler, küçük ülkeler Suudi Arabistan’ın
dominasyonundan korkuyorlar. Suudi Arabistan kendilerini yutmasın
diye de bazen Suudileri dengeleyecek bir dış güce meyil ediyorlar. Katar
ve Kuveyt de bunun en iyi örnekleri oalrak görülebilir. Bu iki ülkenin
de İran ile daha göreceli olarak daha iyi ilişkiler içerisinde olduğunu
görüyoruz. Ama özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’in İran ile
ilişkileri son derece sorunlu. Suudi Arabistan ile ilişkilerinin sorunlu
olması nedeniyle bölgedeki hemen hemen bütün çatışma noktalarında;
Yemen’den Lübnan’a, Irak’a kadar bütün çatışmalarda aslında İran ile
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Suudi Arabistan arasında bir nevi vekalet savaşı görülmektedir. Bu iki
ülkenin çatışan taraflarla ilişkileri o kadar etkili ve o kadar farklı kutupları
tutuyorlar ki; her birisi Lübnan’daki gerginliklerde de, Filistin meselesinde de Yemen’de de farklı tarafları tutarak çatışmaların sürmesinde etkili
bir rol oynuyorlar. Dolayısıyla eğer İran ve Suudi Arabistan arasında bir
yakınlaşma sağlanırsa, bu sorunlar çözülebilirse belki bölgenin diğer
sorunları daha kolay çözülebilir. Ama İran-Suudi Arabistan gerginliği
arttıkça bu sorunların çözülmesi bir yana yeni anlaşmazlık noktaları,
yeni çatışma noktalarının ortaya çıktığını görüyoruz.
Kısaca Türkiye-İran ilişkilerini özetleyelim bu bağlamda. İran dış politikasının devrimden sonra farklı aşamalardan geçtiğini gördük. 80’lerde
farklı, 90’larda farklı, Ahmedinejad döneminde farklı, şimdi daha farklı.
İran Dış Politikası’ndaki bu genel farklılaşmalar Türkiye- İran ilişkilerini
de etkiledi tabii ister istemez. Yalnız 1980’lerde İran dış politikasının
son derece radikal olduğu, devrim ihracını savunduğu bir dönemde Türkiye-İran ilişkilerinin tuhaf bir şekilde iyi olduğunu görüyoruz. Özellikle ekonomik ilişkilerinin iyi olduğunu görüyoruz. Burada İran-Irak
savaşının etkili bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Çünkü; İran- Irak savaşına rağmen İran’ın dış dünya ile bağlantısı devam ediyordu. Yani
dışarıda Avrupa ile mal alım ve satımı yapıyor. Dışarıdan mal almak
zorunda, bazı sanayi ürünlerini almak zorunda. Mal satmak zorunda ve
bu ticareti büyük ölçüde Türkiye üzerinden yaptılar. O yüzden 1985’te
Türkiye-İran arasında toplam ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaşmıştı.
Dolayısıyla savaş Türkiye- İran ilişkilerini olumlu etkiledi. İran-Irak
ile savaş içerisinde diğer Körfez Ülkeleri ile kavgalı bir de Türkiye ile
kavga etmemek için Türkiye’ye karşı eleştirilerini biraz daha düşük
düzeyde tutuyorlardı, daha kontrollü oluyorlardı. Ama İran- Irak savaşı
bittikten sonra Türkiye-İran ilişkilerinin giderek gerildiğini görüyoruz.
Çünkü orada biraz daha rahatladıktan sonra, Türkiye’yi eleştirmek daha
kolay oldu. İranlılar için özellikle başka ticaret kanalları açılınca da
Türkiye’nin önemi azaldı. Türkiye’de de 1990’ların spesifik ortamı ikili ilişkileri olumsuz etkiledi. Bu dönemde Türkiye için iki tane büyük
tehdit vardı. Biri İslamcılık tehdidi, İslamcılığın hem siyasal boyutu var,
hem de radikalizm radikal İslamcılık boyutu var. Türk Hizbullah’ı örneğinde olduğu gibi, ayrıca PKK meselesi var. Türkiye’de iktidar 90’lar
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boyunca 2000’lerin başlarında da İran’ı hem PKK’yı, hem İslamcıları
desteklemekle suçladı. ‘Siz’ dediler, ‘rejim ihracı politikası güdüyorsunuz. Türkiye’deki laik ve demokratik sistemden hoşlanmıyorsunuz.’
İranlılar ne kadar gerçekten böyle bir politika izliyorlardı, o ayrı bir
tartışma konusu ama onlar tabii ki Türkiye’de de daha İslami bir rejim
olmasından mutluluk duyacaklardı. Dolayısıyla Türkiye’de güvenlikçi
bakış açısının öne çıkması ve laiklik konusundaki hassasiyeti ve İran’a
karşı mesafeli duruşu nedeniyle, İran’da da Hatemi yönetimine rağmen
İran dış politikasında pragmatizmin yükselmesine rağmen Türkiye’deki
bu negatif bakış nedeniyle Türkiye-İran ilişkilerinin 90’lar boyunca kötü
olduğunu görüyoruz. Hatta 1997’de, 28 Şubat sürecinde İran büyükelçisi
Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye büyükelçisi de Tahran’dan
ayrılmak zorunda kaldı. Bu dönem Türkiye-İran ilişkilerin en kötü olduğu
dönemlerden biriydi. Sonra ilişkilerinin yavaş yavaş onarılmaya başlandığını görüyoruz. İlişkilerin rasyonelleşmeye başladığını görüyoruz.
Özellikle Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer’in Haziran 2001’de İran’
a yaptığı ziyaret var. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve İran arasında adeta
zımni bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmaya göre; ideolojik meseleleri bir
kenara bırakacaklar, güvenlik meselelerini birlikte çözmeye çalışacaklar,
güvenlik alanında iş birliği yapacaklar. Bu anlayış AK Parti döneminde
de devam ettirildi. İran’da da Ahmedinejad’a rağmen bu anlayışın devam
ettiğini görüyoruz. Yani Ahmedinejad’ın radikalizmi İran’ın Ortadoğu
ülkelerinin geneliyle ilişkilerini olumsuz etkilerken Türkiye- İran ilişkilerini pek olumsuz etkilemedi. Hatta bizim için bir fırsat oldu. Çünkü; diğer
ülkelerle ilişkileri bozulunca, bizimle daha iyi geçinmek zorunda kaldılar. Böylece geçen onyılda Türkiye-İran ilişkileri yükseldi. Ama Arap
Baharı sürecinde özellikle Suriye’de Türkiye ile İran’ın karşı kutuplarda
yer alması nedeniyle ikili ilişkilerin bozulmaya başladığını görüyoruz.
Bunun siyasi yansımaları da oldu. Ekonomik olarak pek yansımadı.
Çünkü bu rasyonelleşme politikası etkili olamaya başladı. Sonuçlarını,
meyvelerini vermeye başladı. Ruhani ile birlikte de Türkiye-İran ilişkilerinin rasyonelleşme istikametinde devam ettiğini görüyoruz. Yeni bir
dönem açıldı. Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği toplantısı yapıldı. Bu
mekanizma Türkiye-İran ilişkilerinde ilk defa gündeme geldi. Başarılı
bir şekilde toplantı yaptılar. Buna rağmen bölgesel meselelerdeki görüş
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ayrılıkları devam ediyor. Yani görüş ayrılıklarımız bir tarafa, dış politika
farklılığımız bir tarafa, ortak çıkarlarımızın olduğu noktalarda iş birliği
yapalım şeklinde bir anlayış gelişti. Her iki hükümette de hem Tahran’da,
hem de Ankara’da ve bu sayede Türkiye-İran ilişkileri Suriye’de ‘kavga’
etmemize rağmen, Irak’ta kavga etmemize rağmen oldukça iyi bir şekilde
seyrediyor hali hazırda…
Şimdi soruları alıyoruz;
Türkiye’nin başından beri İran’ın nükleer programını desteklediğini
biliyoruz. Sizde dediniz; Körfez Ülkeleri İran’ı dengelemeye çalışıyor
daha çok ve bu nükleer programa tamamen karşılar ama Türkiye’nin
İran’a karşı her zaman daha ılımlı bir yaklaşımı oldu. Bunun nedeni
acaba Türkiye’de yükselen İslamcılık mıdır?
İslamcılık ile ilgisi yok. Ama şu var İran nükleer programıyla ilgili Türkiye’nin politikasının iki boyutu var;
Türkiye’nin kendisi de nükleer enerji peşinde koşan bir ülke. Eğer İran’ın
barışçı nükleer enerji faaliyetleri öyle ya da böyle kısıtlanırsa -- ki İran’ın
hali hazırda; NPT çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde kazanılmış hakları var. Bu hakların kullanımı çeşitli nedenlerle engellenirse -benzer engellemeler ileride Türkiye’nin karşısına da gelebilir. Bu yüzden
gayet rasyonel bir strateji ile İran’ın barışçı nükleer politikasına destek
veriyoruz. Barışçı, henüz silaha dönük olduğu ispatlanamadı, sadece
şüpheler var. Türkiye’de orada rezervini koruyor. Nükleer silahlara her
durumda karşıyız ama barışçı nükleer programını destekliyoruz.
Diğer boyutu da nükleer mesele İran ile Batı arasındaki ilişkilerin ve İran
ile diğer Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oluyor. Bu gerilim Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor. Çünkü siz Amerika’nın
eninde sonunda en yakın müttefiklerinden birisisiniz. Hem İran ile hem
Amerika ile aynı anda yakın olamazsınız. İkisinden birini tercih etmek
zorunda kalıyorsunuz. Ya da Körfez ülkeleri İran’dan çok ciddi tehdit
algıladıkları için Türkiye hem İran ile hem Körfez ülkeleri ile aynı anda
iyi ilişki kuramıyor. Diğer taraftan bölge de gerilim artınca çatışma riski
yükseliyor, Obama iş başına gelene kadar sınırlı müdahale gibi değişik
askeri müdahale seçenekleri konuşuluyordu. Bu müdahale ihtimalleri
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bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracak, İran’ı daha fazla istikrarsızlaştıracak ve soruna çözüm bulmayacak. Türkiye bölgesinde istikrarsızlık
istemediği için ya İran’a sınırlı ve koşullu destek verdi ya da bu sorunun
diplomatik yoldan çözümlenmesini destekledi. Yani Türkiye’nin İran
nükleer programına desteği zaten kayıtsız şartsız bir destek değil. Eğer
Amerikalılar ya da uluslararası değişik kurumlar İran’ın programının
silaha dönük olduğunu kesin bir şekilde ispatlarlarsa Türkiye’nin pozisyonu nettir. Desteğini çekecektir.
İran’da Veli-yi Fakih var. Irak’ta da Sistani var. Ben burada ikisi
arasındaki keskin farkı sormak istiyorum. Fark olduğunu biliyorum.
Ama en keskin fark nedir?
Arasındaki keskin fark; ikisinin arasındaki anayasal sistemler farklı:
Irak’taki sistem farklı, İran’daki sistem farklı. İran’daki anayasal sistem
gereği rehber siyasetin tam merkezinde ve en üstünde. Irak’ta ise Sistani
böyle bir sistem kurulmasını istemedi, din adamlarına ayrıcalık vermek
istemediler.
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