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ORTADOĞU’NUN DEĞİŞMEYEN KADERİ: 
ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BEDELİ

Büyükelçi (E) Uluç ÖZÜLKER

 

“Güneş Kuşağı” olarak adlandırılan, kolay yaşanabilen, ılımlı iklim ku-
şağı içinde yer alan bölgelerde, tarihin ilk dönemlerinden itibaren,  daha fazla 
çıkar elde edebilmek amacıyla, güce dayalı üstünlük kurma mücadelesi hiç 
eksik olmamıştır. Genelde Akdeniz ve özelde Orta-Doğu bölgesi, münbit top-
raklarının yanısıra, üç kıtanın birleşme ve geçiş noktası olarak, medeniyetin 
adeta beşiği konumunu üstlenmiştir. İlaveten, tek tanrılı dinlerin çıkış noktası 
olarak da önem kazanmıştır. Mezopotamya şehir devletleri, Mısır, Haçlı Sefer-
leri buna sadece birkaç örnekten ibarettir. 

Ortadoğu bu niteliğiyle sürekli el değiştirmiştir. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun hâkimiyetinde geçen dört asır, bölgenin, ağırlıklı müslüman kimliği 
kapsamında, İmparatorlukta öncelikli statüde ümmetin parçası olarak huzurlu 
ve mütecanis yaşadığı, belki de en uzun zaman dilimi olmuştur.  Bununla bera-
ber, İmparatorluğun gerilemesine ve yeni başat güçlerin yükselmesine paralel 
olarak Ortadoğunun dış müdahalelere ve çekişmelere sahne olduğu da gerçek-
tir. Fransız ihtilali ve sanayileşmeyle başlayan yeni süreçte, sömürgeleştirme 
politikaları bağlamında Ortadoğu hem coğrafi konumu hem güvenlik bakımın-
dan dikkatleri giderek daha fazla çekmiştir. Süveyş kanalının açılmasıyla kısa-
lan ticaret yolu da bu çerçevede önem taşımaktadır. 19. asrın ikinci yarısında 
petrolün bulunması da bölgenin cazibesini en üst düzeye çıkarmıştır. 

Ortadoğu’nun her şeye rağmen korunabilmiş huzurlu dönemi İmparator-
luğun çöküşüyle tersine dönmüş ve tarih tekerrür etmiştir. Milletler Cemiye-
ti kapsamında, Birinci Dünya Savaşı galibi ülkeler, parçalanan İmparatorluk 
topraklarında, sömürgeci karakterleriyle ancak bu kere başka bir meşruiyet 
çerçevesinde, “mandater” olarak bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda par-
sellemişlerdir. Bu kapsamda oluşturdukları suni sınırlarla çizilmiş ve etnik ve 
mezhepsel bütünlüğü kaale almayan yeni bir siyasi coğrafya yaratmışlardır. 
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İngiltere ve Fransa dönemin başat ülkeleri olarak bu oluşumun mimarlarıdır.  
Bu iki ülkenin bölgedeki etkinliği, “mandater” kimliklerinin son bulmasını iz-
leyen süreçte de uzun yıllar sürmüştür. İkinci Dünya Savaşından eski güçlerini 
yitirerek çıkan anılan ülkelerin bölgedeki nüfuzları giderek gerilerken, ABD 
ve Sovyetler Birliği (SSCB) yeni başat güçler olarak onlara ortak olmuşlar ve 
zamanla daha fazla ağırlık kazanmışlardır. Bu da bölge ülkelerinin yakınlaş-
tıkları güce göre kendi aralarında da farklı tutumlar almalarına yol açmıştır.  

Bölgenin kaderini etkileyen önemli gelişmelerden biri de İsrail Devle-
tinin kuruluşudur. Siyonizm ilk kez Herzl’ın yazdığı “Yahudi Devleti” adlı 
kitapla ortaya çıkmıştır. 1897’de İsviçre’de Basel kentinde toplanan Birinci 
Siyonizm Kongresinde “yahudilere vatan” için faaliyet kararı alınmıştır. “Va-
dedilmiş Topraklara” ilk göç aynı yıl başlamıştır. Sultan Abdülhamit’in müda-
halesiyle Filistin topraklarının el değiştirmesinin kısmen önüne geçilebilmişse 
de, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin başı çektiği yeni bir süreç dev-
reye sokulmuştur. Lord Balfour’un mektupları ilk adımı oluşturmuştur. Savaş 
sonrasında San Remo’da bölgenin parselasyonu tamamlandığında İngiltere 
Filistin topraklarının da yönetimini üstlenmiş ve yahudi göçü bölgenin etnik 
ve dini dengesini ciddi şekilde bozan bir hal almıştır. İkinci Dünya Savaşından 
sonra İngiltere hamilik görevini ABD’ye devretmiş ve bu konum günümüze 
kadar artarak süregelmiştir. Yayılmacı politikasıyla İsrail sadece sınırlarını ge-
nişletmekle kalmamış, bölgenin istikrarsızlığının, güvensizliğinin ve bitmek 
bilmeyen çatışma ortamının tohumlarını da atmıştır. İsrail’in bu fütursuzluğu-
nun arkasında ABD’nin kayıtsız şartsız desteğinin rolünü unutmamak gerekir. 
Bu bağlamda İsrail, bölgede değişik güçlerin müdahalesine ve bu nedenle za-
man içinde saf değiştirmeye maruz kalmayan tek ülkedir. 

ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP) ile ilgili açılımının ve bunun 
da etkisiyle başlayan ve şimdi kışa dönmüş olan “Arap Baharı”nın bölgede-
ki durum üzerindeki etkilerini de gözden kaçırmamak lazımdır. Bilindiği gibi 
BOP George W.Bush yönetiminin, geniş tanımlamaya tabi tuttuğu bölgeye yö-
nelik ekonomik ve siyasi angajmanlar içeren 2003 tarihli projesidir. Amaç ola-
rak kısaca, müslüman dünyaya demokrasi getirilmesi ve pazarın dışa açılması 
olarak tanımlanabilir. Adı Büyük Ortadoğu olmasına karşın, çok daha geniş 
kapsamlı ve ayrıştırıcı olup, esas itibariyle ABD’nin çıkarlarına hizmet etmek-
tedir. Nitekim Proje Fas’tan Pakistan’a, Türkiye’den Yemen’e uzanan bölgeyi 
kapsamaktadır. Buna karşılık, ABD’nin iyi ilişki içinde olmadığı Suriye ile 
İran’ı, en çok ihtiyacı olan ancak İsrail ile ihtilaflı Filistin’i ve bölgenin par-
çası olan İsrail’i zaten kriterlere uyduğu gerekçesiyle dışarıda bırakmaktadır. 
Türkiye de aynı kriterlere uymasının yanısıra, müslüman bir ülkenin piyasa 
ekonomisine uyumlu ve demokratik veya bir başka deyişle diğerlerine “esin 
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kaynağı”  olabileceği düşüncesiyle değerlendirmeye alınmaktadır. Burada sor-
gulanması gereken husus, Ortadoğu’nun tarifiyle ilgilidir. Gerçekten, BOP’un 
kapsama alanı Kuzey Afrika’dan Yakın Doğu’ya ve Körfez’e kadar uzanmak-
tadır. Nitekim ABD de sonuçta Projenin adını “Gelişme ve Ortak Gelecek İçin 
Ortaklık” şeklinde değiştirme mecburiyetinde kalmıştır. 

Proje, ABD-Orta-Doğu Dostluk İnisiyatifi (MEPİ) ve İkili Ticaret Anlaş-
malarından (MEFTA) oluşmaktadır. MEPİ’nin dört alt başlığı vardır. Bunlar, 
ekonomi, eğitim, siyaset ve kadın olarak adlandırılmıştır. Ekonomi dışındaki 
üç başlığın esas itibariyle ABD kamuoyunun olası tepkisini yatıştırmaya yöne-
lik psikolojik bir yaklaşımı ifade ettiği zamanında ABD medyasında sıkça dile 
getirilmiştir. Ekonomi ise, temelde petrol ve silah ticaretine dayalı, ABD’nin 
himayesinde bir serbest ticaret bölgesi yaratılması düşüncesinden hareket et-
mektedir. Özetle, BOP gerçekte bölge ülkelerinin çıkarlarıyla değil, ABD’nin 
ihtiyaçlarıyla orantılı olarak dizayn edilmeye çalışılmıştır. Başta Mısır, Suudi 
Arabistan ve Ürdün olmak üzere birçok ülke BOP’a karşı çıkmış ve Proje kap-
samında sınırlı bazı faaliyetler yürütülmüşse de, sonuç alınamamıştır. Ancak, 
ABD’nin bölgede özellikle sivil toplum kuruluşlarına yönelik faaliyetlerinin 
kimi çevrelerde kısmi bir uyanışı ve örgütlenme düşüncesini tahrik etmediği 
de söylenemez.

“Arap Baharı” kuşkusuz BOP’un doğrudan tezahürü değildir. Tunus’da 
başgösteren ve güvenlik kuvvetlerinin desteğini alan, yönetimin halka rağmen 
her şeye muktedir olamayacağını ortaya koyan bir başkaldırının yarattığı em-
salin diğer ülkelere de yayılması olayıdır. Aslında “Arap Baharı”nın yayıldığı 
ülkelerin tümünde otokratik rejimler işbaşında olmakla birlikte, bunlar geliş-
melerden farklı biçimde etkilenmişlerdir.  Bu bağlamda ülkeleri üçe ayırmak 
olasıdır. Daha liberal yaşayan bazı ülkeler halkın isteklerine kısmen de olsa 
cevap verebilecek önlemleri zamanında alarak başkaldırıyı kontrol altına ala-
bilmişlerdir. Başta Körfez bölgesi olmak üzere bazı ülkeler zenginliklerini kul-
lanarak halkı tatmin yoluna gitmişlerdir. Bazı ülkeler de ihtilale veya iç savaşa 
kadar giden sonuçlarla karşılaşmışlardır. Libya, Mısır ve Suriye bu kategoriye 
girmektedir. Irak ise gene ABD’nin haksız müdahalesi sonucunda, demokrasi 
bir yana, ciddi bölünme riskine yol açan bir istikrarsızlık içine düşmüştür. 

Bütün ülkelerde genelde ortak payda, farklı çıkarlara sahip olduklarından 
aralarında anlaşamamaları ve dış müdahalelerin müştereken yapılamamasıdır. 
Sonuçta, kendiliklerinden önlem alamayan ve/veya değişik nedenlerle dışarı-
dan müdahaleye maruz kalan ülkelerin tümünde iç savaş yaşanmaktadır. So-
runları bu boyutta yaşamayan ülkelerin dışa bağımlılıklarının tek kutuplu olup 
olmaması da aldıkları sonuçta etkili olmuş görünmektedir.  
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Tunus büyüyen ve ayrışmaya giden sorunlarını barışçı yoldan çözebilen 
tek örnektir. Bunda Gannuşi’nin ılımlı En Nahda Partisinin tutumu övgüye 
layıktır. Ancak suların tümüyle durulduğunu söylemek kolay değildir. Hala iç 
çekişmeler yaşanabilmektedir. Monarşik Fas’da kralın reformist yaklaşımı so-
runları öteleyebilmiştir. Cezayir ise ABD’nin ilk denemesi olan “ılımlı islam” 
politikasının tezahürü olarak kanlı iç savaş tecrübesini zaten yaşamış bir ülke 
sıfatıyla, yarı otokratik rejimiyle, yeni bir badireye girmemiştir. MAGREP 
grubunu oluşturan bu ülkelerin, eski sömürgecileri Fransa’nın politiko-kültü-
rel ve ekonomik etkisini hala hissettiklerini de unutmamak gerekir. 

Libya iç savaşa sürüklenmiştir. Burada Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin şah-
sında Fransa’nın bu noktaya giden yolun başlangıcını oluşturan inisiyatifi dik-
kat çekmektedir. Batılı müttefiklerin diktatör Kaddafi’yi devirmeye yardımcı 
olarak ülkeye demokrasi getirebileceklerini düşünmeleri yanlış değerlendir-
medir. Ülkenin sosyal yapısı buna uygun değildir. Kaldı ki,  Lockerbie olayını 
nihayet çözümleterek Kaddafi’yi kendilerine bağımlı hale getiren ABD ve İn-
giltere’nin bir rejim değişikliğinden acil beklentileri de bulunmamaktadır. Bu 
kapsamda Libya petrolüne hâkim konuma da geçmişlerdir. Bir başka deyişle, 
geçmişte Sovyetler Birliğinin bendesi olan Libya Batı’nın kontroluna zaten 
girmiş durumdadır. Bu kapsamda, Kaddafi üzerinden ikna yoluyla olabildi-
ğince yol alınması olasılığı bulunmaktaydı. Ama yanlış hesabın bedelini halen 
halk ve bölünme eşiğindeki ülke ödemektedir.

Mısır’da yaşanan demokratikleşme sürecinde de dışarıdan müdahalelerin 
ülkeyi buralara taşıdığı yadsınabilir mi? Batı’nın Mübarek ile bir sorunu yok-
tu. “Arap Bahar’ından esinlenen Tahrir Meydanı ayaklanması ve akabinde ya-
şanan süreç sonucunda, özetle, dış destekli Müslüman Kardeşler Örgütü’nün 
nihayet iktidara gelmesi, Selefilerin de seçimlerden güçlü biçimde çıkmaları, 
ülkenin anayasal reform adı altında şeriata yönelmesi, halkın bölünmesi, iç 
savaş tehlikesi, silahlı kuvvetlerin hak ve imtiyazlarını yitirme ve laikliği ko-
ruma endişesi, ülkeyi demokrasi yerine yeni bir otokrasiye yönlendirmiştir. 
Mısır’da düzen halen silahların güvencesindedir. Suudi Arabistan ve Katar’ın 
farklı yaklaşımlarla Mısır’ın içişlerine müdahale etmeleri, ülkemizin, her ihti-
lalin başarıldığında kendi hukukunu yarattığı gerçeğine karşı, seçimle işbaşı-
na geldiği için meşruiyeti bulunduğu savıyla Mursi yanlısı tutumu, demokrasi 
savunucusu Batı’nın gelişmeler karşısındaki pragmatist umursamazlığı hatır-
lardadır. ABD’nin yaklaşımı ilkesel olmayıp, tümüyle bunun örneğidir. ABD 
gidişata göre her iktidarı destekleyerek, net tutum almama yolunu seçmiştir. 
Diğer ülkeler bakımından da konu farklı değildir. Suriye’de ise çıkarsal yak-
laşımlar çok daha belirgin bir hal almaktadır. Yukarıda temas ettiğim gibi, bu 
ülke ABD için dost olarak kabul edilmemektedir. Esasen Suriye de, bu yakla-



27Sects, Ethnicity and Conflict Resolution

şımın da sonucu olarak, önce Sovyetler Birliğini ve bilahare Rusya’yı kendine 
hami olarak benimsemiştir. Suriye’nin İsrail ile bitmeyen, kanımca haklı ol-
duğu ihtilafında, ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail’i desteklemesinin de önemli 
payı vardır. 

Suriye etnik ve mezhepsel olarak mütecanis değildir. Nüfusun %83’ü 
Arap, %8’i Kürt, %6’sı Türkmen, %2’si Ermeni, %1’i Çerkes’tir. Sünniler 
%74, Nusayriler %12, Hıristiyanlar %10, Dürziler %3, Yahudi, Dürzi gibi 
diğer inanç grupları da %1’lik bir pay almaktadır. Sünni nüfusun mutlak ço-
ğunluk olmasına karşın, Nusayriler iktidarı elinde bulunduran hâkim  grubu  
oluşturmaktadır. Nusayri nüfus,  kalın ucu  Hatay’dan başlayarak, ince ucu 
Lübnan’ın kuzeyinde biten bir virgül gibi görünen bölgede yaşamaktadır. 
Kürtler yoğunluklu olarak ülkenin Kuzey Doğusundan itibaren hududumuz 
boyunca uzanan bölgede ikamet etmektedir. Ülkenin orta bölümlerinde nüfus 
yoğunluğu azdır. Nüfus yoğunluğu Halep ve çevresiyle Şam bölgesinde kilo-
metrekareye 250, Kuzey Doğuda 175 kişidir. 

Suriye’yi azınlık konumundaki Nusayriler yönetmektedir. Bunu başara-
bilmenin yolu olarak otokratik bir rejim yürürlüğe sokulmuştur. 1970’lerden 
bu yana Esad’lar işbaşındadır. Baas partisi, istihbarat ve ordu yönetimin üç te-
mel taşıdır. İlginç bir ayrıntı, Suriye’nin kendini laik Müslüman olarak tanım-
layan bir Arap ülkesi olmasıdır. Bunun arkasında yukarıda belirttiğim yapının 
bulunduğu söylenebilir. 

“Arap Baharı” Suriye’de etkisini Şam’da Müslüman Kardeşler Örgütü-
nün bir fetvasını izleyen başkaldırıyla göstermeye başlamış ve Yönetimin sert 
müdahalesi sonucunda yayılarak ülkeyi içine almıştır. Bunda, Beşar Esad’ın 
mutlaka gitmesi gerektiğini savunan ülkemizin muhalif gruplarla ilgili politi-
kasının yanısıra, Suudi Arabistan ve Katar’ın aynı doğrultudaki tutumlarının 
etkisi yadsınamaz. Rusya’nın, Akdeniz’e açılmak amacıyla yürüttüğü gele-
neksel Suriye yanlısı politikası ile Afganistan ve Irak maceralarından sonra 
ABD’nin uyguladığı yeni sorunlara bulaşmama yaklaşımı da, Suriye’de işlerin 
içinden çıkılmaz bir hal almasının önemli nedenlerinden biri olmuştur. Başta 
bu iki başat güç olmak üzere, uluslararası camiada durumu yatıştıracak karar-
lar alınabilmiş olsaydı,  250.000’ni aşan cana malolan ve hala bütün şiddet 
ve vahşetiyle süregiden iç savaşın önü kesilmiş olabilirdi ancak; herhangi bir 
çözüm için gerekli görülen uluslararası meşruiyet Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyinde sağlanamadığından, savaşan taraflara açıktan veya el altından 
yapılan her türlü yardımla, kanlı savaş giderek ülkeyi fiilen bölen boyuta ulaş-
mıştır. Bugün artık Suriye’nin nasıl parçalanacağından ve yeni sınırların nasıl 
çizileceğinden bile söz edilebilmektedir. Üstelik iç savaşın yarattığı, kontrol 
edilemeyen, çok ciddi boyut kazanan, uluslararası bir sorun haline gelen, terör 
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örgütünün ötesine geçen DAİŞ’in varlığının da, uluslararası camianın çıkar 
çatışmasına dayalı bu vurdumduymazlığından hayat bulduğu da unutulmama-
lıdır. Özetle, çıkar çatışmalarının bedelini gene, kökü tarihe inen bir devlet ve 
onun masum halkı ödemektedir. 

Suriye’nin bu badireden nasıl çıkabileceği konusunda yürütülen geçici 
çalışmaların çıkarları aşamaması geleceği daha da karartmaktadır. Bu bağ-
lamda, ne yazık ki yine dış müdahale olacak olmakla birlikte, sorunun artık 
sadece,  değişik ülkelerin başı çektiği, tamamen kopmuş olan savaşan tarafları 
uzlaştırma toplantılarıyla değil, Suriye konusunu başından beri yönlendiren 
bu ülkelerin nasıl bir adil çözüm olacağı hususunda aralarında varacakları an-
laşmayı bunlara empoze edip, uygulamayı denetim altına alarak yürütecekleri 
bir yaklaşımla çözümlenebileceği kanısındayım.  Bunun yapılabileceğine dair 
ufukta bir ümit şu sırada maalesef görünmemektedir. Aksine örneğin ABD’nin 
politikasından anlaşıldığı gibi, öncelik Suriye sorununa değil, Irak’a ve bu 
bağlamda, ucunun kendisine kadar uzanabileceğini hesapladığı DAİŞ ile mü-
cadeleye verilmektedir. Rusya ile bu alanda da çekişmeye girmek istemeyen 
ABD, Esad’ın Rusya’nın himayesinde kalabileceğini kabullenmiş izlenimi bı-
rakmaktadır. 

Irak da başlıbaşına bir sorunlar yumağıdır. Bilindiği üzere, Irak da Suriye 
gibi Baas rejimiyle yönetilen, istihbarat ve ordunun güçlü olduğu otokratik bir 
ülkeydi.  Neo-Con’ların uydurma gerekçelerle ve uluslararası sözde meşruiyet 
sağlayan ancak esas itibariyle ABD’nin kendinden oluşan bir koalisyonla, de-
mokrasi getirme saikiyle gerçekleştirdiği operasyon, askeri açıdan beklentileri 
aşan bir başarıyla kısa sürede tamamlanmışsa da, ardarda yapılan ciddi hatalar 
sonucunda, bazı alanlarda demokrasi yolunda ilerleme sağlanmış olsa bile, ül-
kenin temelde göstermelik bir demokrasiye dönüşmesi dışında, topyekûn kao-
sa sürüklendiği ve fiilen üçe bölündüğü bir sonu hazırlamıştır. 

Irak’ın nüfusunun % 80’i Arap, %18’si Kürtlerden oluşmaktadır. Ayrıca 
Türkmenler de önemli bir azınlıktır. Dini açısından ise Irak’ta durum Suri-
ye’nin tersidir. Nüfusun % 35’i sünni, % 60’ı şiidir. Yezidiler, Süryaniler, Hı-
ristiyanlar da bulunmaktadır. Suriye gibi Irak da Saddam döneminde kendini 
laik bir bütüncül Müslüman Arap ülkesi olarak tanımlamaktaydı. Yeni Anaya-
sa ile Arapça ve Kürtçe resmi dil olarak kabul edilmiştir. Devlet okullarında 
Türkçe, Süryanice ve Ermenice eğitim görmek mümkündür. Türkçe ve Erme-
nice kendi bölgelerinde resmi dil olarak kabul edilmiştir. Bütüncüllük ve laik-
lik son bulmuştur. Irak artık müslüman bir federal Arap devletidir. Güneyde 
Şiiler, kuzeyde Kürtler,ortada Sünniler yoğunluktadır. Bu yerleşim şeması yö-
netime de yansıtılmıştır. Cumhurbaşkanı Kürt, Meclis Başkanı Sünni, Başba-
kan Şiidir. Sünni olmalarına karşın, Kürtler için ayrıcalıklı statü tanınmıştır. 
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Her birinin diğer gruplardan ikişer yardımcısı bulunmaktadır. Irak’ın ulusal 
ordusunun yanında Kürt bölgesinin peşmergeleri ve ayrıca yerel Parlamentosu 
da vardır. Hem nüfusça fazla oluşları, hem icraatı elinde bulunduran Başba-
kanlığa sahip olmaları, Şii’lerin ulusal planda kendilerini öne geçirip hâkim 
kılacak bir pozisyon almalarının yolunu açmıştır. Kürt bölgesinin bunu ka-
bullenmeyip özerkliğini ilan etmesi tarafları silahlı çatışmanın eşiğine kadar 
getirmiştir. Sonuçta halen iki taraf, ABD’nin baskısıyla,  sözde birlikteliklerini 
sürdürmekte oldukları imajını vermekle birlikte, fiilen ayrışmış durumdadırlar. 
Petrol sahalarının hâkimiyeti ve gelirlerin paylaşımına ilişkin açık kurallara 
karşın, tarafların çekişmesi için için devam etmektedir.  Saddam’ın da ait oldu-
ğu orta bölgedeki sünnilerin durumları ise sorun yumağıdır. Saddam dönemi-
nin destekçileri olarak kabul edilen sünni aşiretler hala ezilmişlik duygusuyla 
doludur. DAİŞ’in Irak’da böylesine büyük bir araziyi çok kolay şekilde ele 
geçirebilmiş olmasının arkasında sünni aşiretlerden gördüğü hoşgörünün de 
önemli payı vardır. Öte yandan, ABD’nin Baas’çıları ve ordu mensuplarını 
topyekûn tasfiye etmesinin bu zümrelerde yarattığı intikam duygusuyla DAİŞ 
ile işbirliğine gittiklerini de unutmamak lazımdır. Ayrıca, ABD’nin bunların 
yerine koyduğu tecrübeden yoksun kadroların yönetim zaafı yaratmaları da bir 
başka etmendir. Nihayet, TBMM’de “Tezkere”nin reddi sonrasında, duygusal 
nedenlere de dayalı olarak, ABD’nin Irak Kürtlerini himayesine alma politi-
kası da hatırda tutulmalıdır. Kürt Bölgesinin yakın gelecekte kendini devlet 
olarak ilan edebileceği dahi, DAİŞ ile mücadele sırasında en üst düzeyde dile 
getirilmiş bulunmaktadır. Irak halen Kuzey’de Kürt, Güneyde Şii ve ortada 
aralarına bıçak gibi giren DAİŞ bölgeleriyle fiilen bölünmüştür. Toprak bü-
tünlüğü savına rağmen, Suriye gibi Irak’ta da, sınırların yeniden çizileceği 
bir süreçte yol alındığı görünümü güçlenmektedir. Bu durumda ve gidişatta 
ABD’nin ciddi dahli bulunmadığı söylenebilir mi?

Ortadoğu sorunlarından bir diğeri olan ve on yıllardır süregelen Filis-
tin-İsrail ihtilafının da dış güçlerin çıkarcı yaklaşımlarından destek aldığı inkar 
edilebilir mi? Yukarıda da değindiğim gibi, daha 1897’den başlayarak, “Yahu-
di Devleti” kurma amacıyla o tarihte Osmanlı toprağı olan Filistin’e başlayan 
göçü himayesine alan ve İkinci Dünya Savaşına kadar götüren İngiltere değil 
midir? Savaş sonrasından başlayarak, Filistinlerin aleyhine bütün gelişmeleri 
ya teşvik eden veya bunlara göz yuman ABD değil midir? 2003’de “Quartet”in 
sürükleyicisi olarak ABD’nin ortaya attığı iki devlet esasına dayalı, üç safhalı 
projenin olumsuz akıbetinin de ABD’nin İsrail lobisine teslim oluşundan kay-
naklanmadığı söylenebilir mi? Başkan Obama’nın, ikinci döneminde, bilinçli 
olarak ilk ziyaretini İsrail’e yapmış ve Ortadoğu’dan Uzak-Doğu’ya yöneldi-
ğini saklamadığı bir ortamda topyekûn güvence vermek için gittiğini açıklamış 
olması ayrı bir çelişki oluşturmuyor mu? İsrail’in Orta-Doğuyu keyfine uygun 
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yönetme çabalarının arkasında ABD’den aldığı güç yok mu? İran politikası-
nın riskleri bu kadar ortadayken, hamisi bile belli bir çekinceyle davranırken, 
bölgeyi ateş topuna döndürecek projelerden söz etmesi kabul edilebilir mi? 
İran ile nükleer enerji müzakereleri sürdürülürken, Fransız teknolojisini alarak 
ürettiği atom bombası konusunda nasıl bir ayrıcalığının bulunduğu sorgulana-
maz mı? Üstelik Nükleer Silahların Yayılması Anlaşması’na dahi katılmadığı 
bilinmiyor mu?  ABD’nin en son açıklamak zorunda kaldığı “1967 sınırlarına 
çekilme ve BMGK’de arka çıkmama” tehdidi ne oldu? Özetle, başat ülkelerin 
çıkarları burada da bütünüyle öne çıkmaktadır. 

Geçmişi tarihin derinliklerine inen İran da bir başka sorundur. Şah İs-
mail ile birlikte, Osmanlı’dan ayrışabilmek amacıyla Şiiliği kabul eden İran, 
1979’da Humeyni’nin işbaşına geçmesine kadar olan dönemde mezhepsel ha-
milik peşinde olmamıştır. Geçmişinde zaman zaman yabancı güçlerin müda-
halesine ve bölme çabalarına maruz kalmıştır. Bir başka deyişle, dış güçlerin 
çıkar çatışmalarından İran da nasibini almıştır. En son 1951’de Başbakan Mu-
saddık’ın petrolü ulusallaştırmasından sonra vuku bulan ABD-İngiliz müda-
halesi ve yönetimin Şah Rıza Pehlevi’ye devredilmesini müteakip İran ABD 
himayesine girmiştir. ABD aynı tarihte İran’a  “Barış İçin Atom” programını 
dahi kabul etmiştir. Program dâhilinde 2000 yılına kadar 23 nükleer santral 
yapımı da programda yer alıyordu. Humeyni gelene kadar ABD’nin İran’a sat-
tığı silahların değeri 11 milyar doları aşmaktaydı. 1978’e kadar ABD’nin dün-
yadaki en büyük askeri Misyonu İran’daydı. 1979 sonrasında rüzgar tersten 
esmeye başlamıştır. Humeyni dış politikada dört ana ilkeden hareket edeceğini 
açıklamıştır. Bunlar, ABD ve İsrail karşıtlığı, başta “İran Körfezi” olmak üzere 
bölgede yabancı nüfuzunu önleme, diğer ülkelerle ve özellikle SSCB, Çin ve 
Hindistan ile yakınlaşma ve nihayet, mezhepsel yayılmacılık. Anayasanın 11. 
maddesi, “İran Merkezli bir İslam Birliği”nden söz etmektedir. Humeyni’nin 
ABD nefretinin ilk ciddi tezahürü ise Büyükelçiliğin işgalidir. ABD’nin aka-
mete uğrayan rehine kurtarma operasyonu bardağı taşırmıştır. O günlerden bu 
yana İran’da liderler değişmiş, ancak politika değişmemiştir.  Humeyni gecik-
meden, daha 1982’de,  Hizbullah’ı eğitme ve organize etme amacıyla Lüb-
nan’a 1500 devrim muhafızı göndermiştir. Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan ve 
Afganistan’da Şiilerin faaliyetlerine destek olmuştur. Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Özetle, İran bölgede himayecilik politikasını, içişlerine karışma 
pahasına,  maddi ve manevi olarak sürdürmektedir. Irak ordusuna yardım ola-
rak Şii milislerin DAİŞ’e karşı savaşa girmeleri ve eğitimi de kısmen üstlen-
meleri ve Yemen’de yaşanmakta olan Sünni-Şii mücadelesi de bunun göster-
gesidir. İran bu politikasıyla mezhepsel ayrımcılığın bayraktarlığını yaparak, 
Müslüman âlemini bölmektedir.
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İran artık dış müdahale kabul etmeyen ve başta silahlı kuvvetleri olmak 
üzere bölgede gücünü giderek arttıran bir ülkedir. Bir başka deyişle, başına 
buyruk hareket edebildiği görünümü vermektedir. Nükleer enerji üretiminde 
de oldukça mesafe katetmiş ve nükleer bomba üretebilme aşamasına yaklaş-
mıştır. Bu gidişat doğal olarak başat güçleri rahatsız etmiş ve İran’a daha sert 
baskı yapılmaya başlanmıştır. Giderek ağırlaşan ambargolar bunun tezahü-
rüdür. Nükleer silah yapımının önüne geçilebilmesi için de 5+1 kapsamında 
müzakereler devam etmekte olup, anlaşmaya varılabilme umudu artmış gö-
rünmektedir. Ancak burada altının çizilmesi gereken husus, İran’ın özellikle 
ekonomide sıkıntıya düşmüş olmasına karşın, direnişini inatla sürdürmekte 
olduğudur. Bunun sonucu olarak, başat ülkeler İran ile eşit muhatap olarak 
anlaşma yapmayı kabullenmişlerdir.  Söylemlerini bütünüyle kabul ettireme-
mişlerdir. Öte yandan, ABD’nin, hoşnut olmasa bile, İran’ın Irak’da üstlendiği 
rolü reddedemediğine de dikkat etmek gerekir. Suriye’de olduğu gibi, burada 
da ABD, söylemleriyle uygulamasının denk düşmediği bir politik çizgide ol-
duğu izlenimi bırakmaktadır. Ama sonuçta İran da herşeye rağmen başat güç-
lerin çıkarlarına muhatap kalmaktan kendini tümüyle kurtaramamıştır. Eşit sta-
tüde yürütse de muhataplarına taviz verme zorunda kalmıştır. Yani tam muaf 
olabilmeyi o da başaramamıştır. Bu manzaranın ülkemiz açısından büyük bir 
talihsizlik olduğu muhakkaktır. Ancak gelişmelerde bizim de sorumluluğumuz 
bulunduğunu da inkâr edemeyiz. Başlangıçtan itibaren bölgeye yönelik po-
litikalarımızın gerçeklerle uyuştuğunu söylemenin güç olduğu kanısındayım. 
Halen bölgeyle ilişkilerimiz geçmişi aratacak düzeydedir. Bölgede sıfır sorun 
sıfır komşuya dönüşmüştür. Gelişmeler Barış Sürecini de etkilemektedir. Gü-
neydoğumuzda hudut kontrol edilemez durumdadır. Üstelik bölgedeki yangın 
en yakından ülkemizi ilgilendirirken, savunduğumuz tezler başat ülkelerinki-
nin gerisine düşmüş, genelde merak edilmez olmuş ve ağırlığımız yer değiştir-
miştir.  Bu ayrı bir inceleme konusudur.  Bununla beraber, sonuçta ülkemizin 
de uluslararası camiadan ayrı düşemeyeceğinin ve başat ülkelerin artık etkile-
yemediğimiz çıkar ayrışmalarının ceremesini maalesef en fazla çekenin bizim 
olduğumuzu söylemek de yanlış olmayacaktır. Ülkemizde yaşayan, neredeyse 
bütün masraflarını üstlendiğimiz ve ne olacakları bilinemeyen 2 milyona yakın 
Suriyelinin durumu buna en yakın örnektir. 

Sonuçta, özetle, Ortadoğu’nun değişmeyen kaderinin, her dönemin başat 
güçlerinin ve hatta bizzat bölge ülkelerinin farklı nedenlere dayalı çıkarları 
doğrultusunda, birlik ve bütünlüğünü bir türlü sağlayamayan,  dış etkilere açık 
ve ekonomik, siyasi ve yer yer kanlı biçimde bedel ödeyen bir konum olduğu-
nu söylemek olasıdır diye düşünüyorum.
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