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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Dış Politikada 2011’den 2012’ye
Ortadoğu’da sular ısınıyor. Savaş kaçınılmaz olursa, çok ağır sonuçlar yaratacağı ve
bugünkü Ortadoğu’dan farklı bir coğrafya oluşacağı kesindir.
Ortadoğu’da çok ciddi bir emperyal satranç oynanıyor. Kuşkusuz, görebilene...
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011 yLlL Türk dLş politikasLnda
önemli değişikliklerin olduğu
bir yLldLr. AKP’nin dLş
politikasL 2011 yLlL ortalarLna
kadar temel ilke olarak
“komşularla sıfır problem”
çerçevesinde yürütülmeye çalLşLlLyordu.
İran, Irak, Suriye, Ortadoğu ülkeleri,
Yunanistan, Bulgaristan ve kuşkusuz
Rusya ile yakLn ilişkiler kurulmuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde, İran’a uygulanacak
yaptLrLmlar konusunda Türkiye’nin ret
oyu kullanmasL, “Acaba Türk dış
politikasında eksen kayması mı
oldu?” yorumlarLna yol açmLştL.
Washington’dan gelen haberler TürkAmerikan ilişkilerinin çok kötü bir seyir
izlediğini gösteriyordu.
17 AralLk 2010 tarihinde, Tunus’ta bir
sokak satLcLsL olan Muhammed Buazzi
kendisini yaktL. Bu durum, toplumsal
olaylarL tetikledi ve Tunus lideri Zeynel
Abidin bin Ali, büyüyen protesto
dalgalarLnLn altLnda ezilerek ülkeyi terk
etmek zorunda kaldL. Olaylar MLsLr’a
sLçradL ve Tahrir Meydanı’ndaki
göstericiler 11 Şubat 2011’de MLsLr’L 30
yLldLr demir yumrukla yöneten Hüsnü
Mübarek’i devirdi. ArkasLndan
Libya’ya sLçrayan olaylar Kaddafi
rejiminin de tarihe karLşmasLna yol açtL.
Ortadoğu’da Arap BaharL fLrtLna gibi
esiyordu.

Irak’ta işler karıştı
AKP iktidarL, Ortadoğu’daki bu farklL
geçiş sürecinde yer yer yalpalasa da,
tarihin akLşL doğrultusunda, demokrasi
ve değişim talepleri yanLnda yer almaya
çalLşmLştLr.
İran’a karşL füze savunma sistemi ve
Suriye’ye sert çLkLşlar, sLfLr sorun
politikasLnL tersyüz etti.
Bu arada, aralLk ayLnda, ABD’nin
Irak’taki askeri güçleri ülkeyi
planlandLğL biçimde terk etmeye başladL.
Hemen ardLndan Irak’ta ciddi bir güçler
çatLşmasL ortaya çLktL.
AralLk ortalarLnda Şii kökenli Irak
BaşbakanL Nuri el Maliki, Irak Devlet
Başkan YardLmcLsL Sünni kökenli Tarık
el Haşimi’yi “Sünni direniş
gruplarıyla ve teröristlerle” işbirliği
yapmakla suçladL ve kendisi hakkLnda
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tutuklama kararL çLkardL. El Haşimi
Kürdistan bölge yönetimine sLğLnmak
zorunda kaldL. Haşimi yaptLğL
açLklamada, “Kürt Özerk Bölgesi’nin
de hedefte” olduğunu belirtti.
Irak, bu durumda Sünni, Şii, Kürt
bölgeleri ekseninde bir bölünme
modeline doğru gidiyor. İlk aşamada bu
gerçekleşmese bile sürtüşme ve
“ihtilafları” sürüyor. Irak’Ln güneydeki
Şii bölgesinin Iran’Ln “hâkimiyet” ve
etki alanLna gireceği kabul ediliyor.

Arap Baharı mı kışı mı?
Suriye’deki Esad rejimine karşL
uluslararasL bir baskL yöntemi
uygulanLyor. Türkiye, ilk aşamada aşLrL
bir duyarlLlLk gösterip Esad’L “tehdit
eden” bir politika izledi. Böylesi bir
politika yLllardLr uygulanan
komşularLyla iyi geçinme yolundaki
Türkiye politikalarLna ters düşüyor;
ancak özellikle Rusya’nLn Suriye’nin
bütünlüğü yanLnda yer alacağLnL
açLklamasL, Suriye’ye “dış
müdahaleleri” bir ölçüde zayLflattL ve
dengeledi. AyrLca, Arap Birliği’nin
Suriye konusunda aktif rol üstlenmesi,
Arap Birliği gözlemcilerinin gözlemci
olarak kabulü, ayrL bir denge unsuru
yaratmLştLr. Türkiye’de bu konudaki
eski şahin politikasLnL bir ölçüde
törpülemiş görünüyor.
Bu gelişmeler, bir anda Türkiye’yi iki
önemli dLş politika sorunu ya da krizi ile
karşL karşLya bLrakmLştLr: Suriye ve Irak
konularL bütün sLcaklLğLyla Türk dLş
politikasLnLn kucağLna düşmüş
görünüyor.
Kuşkusuz diğer bir ciddi sorun, Arap
coğrafyasLnda “Diktatörlerin ardından
ne gelecek; nasıl bir rejim bu
coğrafyaya egemen olacak” sorusudur.
Gerek MLsLr’da, gerek Tunus’ta
Müslüman Kardeşler’in hatta onlardan
da daha ilerideki köktenci yapLlarLn
giderek yönetime egemen olacağL
gözlenmektedir.
Bütün bunlar, “Arap Baharı, kışa mı
döndü?” yorumlarLnLn yapLlmasLna yol
açmLştLr.
MLsLr’da Tahrir Meydanı’nda
gösteriler yapLlLrken işte demokrasi
geliyor, Türkiye Arap dünyasLna
demokrasi yönünden model olacak

diyenler, şimdi kara kara düşünmeye
başladLlar.
Özgürlük taleplerinin meydanlarda
seslendirilmesi kuşkusuz çok önemlidir,
ama demokrasi bir krallar rejimidir.
AydLnlanma sürecinden geçmeyen,
laiklik ilkelerini özümsemeyen
toplumlara demokrasi kolay gelemez.
Seçimlerde Müslüman Kardeşler gibi
güçlü organize gruplar ya da silahlL
askeri güçler iktidar olur.

Hürmüz gerginliği
Öte yandan, dLş basLnda ABD’nin
MLsLr’da ordu ile pazarlLk yaptLğL,
denetimsiz Müslüman Kardeşler
iktidarLndan İsrail’in de tedirgin olduğu
dLş yorumlarda belirtilmektedir.
Bu arada, bölünmüş bir Irak
tablosunda Bağdat-Tahran ittifakLnLn
bölgedeki en güçlü direnç çizgisini
oluşturacağL yorumlarL da yapLlmaktadLr.
AyrLca, İran-ABD ilişkileri son
aylarda en sLcak dönemini yaşLyor.
Nükleer programL yüzünden uluslararasL
baskL altLna alLnan İran’Ln, petrol
ulaşLmLnLn kilit geçidi olan Hürmüz
BoğazL’nLn açLklarLnda deniz kuvvetleri
askeri tatbikata geçti.
Dünya petrolünün yüzde 60’Lna sahip
olan bu bölgede elde edilen petrol,
Hürmüz BoğazL’ndan geçerek, Hint
Okyanusu’na çLkmaktadLr. Hürmüz
BoğazL’ndan günlük petrol geçişi 16
milyon varildir. Bu rakam Hürmüz
BoğazL’nLn önemini ortaya koyar.

Sular ısınıyor
İran’Ln bu askeri hareketinde hemen
sonra, ABD BaşkanL Barack Obama,
aralLk ayLnLn son günü İran Merkez
BankasL ve ülkedeki mali sektöre yeni
yaptLrLm kararlarLnL açLkladL.
ABD BaşkanL’nLn bu kararlarLna karşL
İran “Bu bir savaş ilanıdır” açLklamasL
yaptL.
2011’de Türkiye-AB ilişkileri en
düşük düzeyde seyrederken, TürkiyeABD ilişkilerinde adeta bir balayL
dönemi yaşanLyor. ABD, İran, Irak ve
Suriye konularLnda ve yaşanan değişim
süreci içinde bölgede Türkiye’yi
dayanabileceği en önemli “müttefik’
olarak görmektedir.
Ortadoğu’da sular LsLnLyor.
Savaş kaçLnLlmaz olursa, çok ağLr
sonuçlar yaratacağL ve bugünkü
Ortadoğu’dan farklL bir coğrafya
oluşacağL kesindir.
Ortadoğu’da çok ciddi bir emperyal
satranç oynanLyor. Kuşkusuz,
görebilene...

