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G#r#$

Arap Baharı’nın ba"ladı%ı Tunus ve ardından devam ett!%! 
Mısır’da otor!ter yönet!mler!n devr!lerek demokrat!kle"me sürec!-
ne g!r!lmes! “üçüncü demokrat!kle"me dalgasının” n!hayet Orta-
do%u ve Kuzey Afr!ka ba"kentler!ne de ula"tı%ını dü"ündürmü"tür.1 
L!bya’da M. Kaddaf! yönet!m!n!n ancak uluslararası müdahale !le 
de%!"t!r!leb!lmes!, Bahreyn’de protestoların kanlı b!r "ek!lde bastırıl-
ması, Yemen’de Sal!h’!n cumhurba"kanlı%ını bırakması kar"ılı%ında 
geç!" dönem!n!n yardımcısı ve esk! rej!m!n unsurları tarafından yö-
net!l!yor olması, Sur!ye’de !ç sava"ın ya"anıyor olması otor!ter yöne-
t!mlerden demokras!ye geç!" sürec!n!n düzç!zg!sel olmadı%ını ve tek 
ba"ına “dom!no etk!s! teor!s!” !le açıklamanın sınırlarını göstermek-
ted!r.2 Arap Baharı’nın neden monar"! !le yönet!len Arap ülkeler!nde 
“dom!no etk!s!” üretmed!%! sorusu önümüzdek! yıllarda da ara"tır-
macıların cevap aradı%ı sorulardan b!r!s! olacaktır. Bu soruya ver!len 
muhtel!f cevaplar protestocular g!b! otor!ter l!derler!n de !syanlarla 
nasıl ba"a çıkab!lece%!n! ö%rend!%!nden,3 Tunus ve Mısır’dak!n!n ak-
s!ne d!%er ülkelerde orduların !syanlara katılmadı%ına,4 Neo-Mem-
luk yapıların s!yas! me"ru!yet!n!n Körfez Monar"!ler!n!n me"ru!ye-
t!nden farklı oldu%undan5 Körfez Monar"!ler!n!n çe"!tl! ekonom!k 
tedb!rler! ba"arılı b!r "ek!lde uyguladı%ına6 mezhepç!l!%!n s!yas! araç 
olarak kullanılmasının tek b!r !syancı cephe olu"masını engelled!%!-
ne7 kadar b!rçok açıklamayı !çermekted!r. 
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Tüm bunların yanı sıra, bölgede ya"ananlar, geleneksel !tt!fakla-
rın bozuldu%unu, de%!"en dengeler üzer!nden bölgede yen! b!r düze-
n!n kurulmakta oldu%unu net b!r "ek!lde gözler önüne sermekted!r. 
Arap Baharı’nın get!rd!%! de%!"!m dalgası Ortado%u bölgesel s!ste-
m!n!n sorunlarının ve konularının aslında hem ne kadar uluslarara-
sıla"tı%ını hem de ne kadar b!rb!r!yle etk!le"!me açık oldu%unu gös-
term!"t!r. 2001 Afgan!stan ve 2003 Irak’ın !"gal! !le ba"layan, #ran’ın 
bölgedek! !k! öneml! rak!b!n!, Tal!ban ve Saddam Hüsey!n’! !kt!dar-
dan uzakla"tırarak #ran’ın yüksel!"!ne yol açan süreç !le ortaya çıkan, 
Ürdün Kralı Abdullah’ın 2004 yılında “$!! H!lal!” tanımlaması !le 
popülerle"en gel!"meler Körfez’! Akden!z’e ba%larken Tunus ve Mı-
sır devr!mler! de Kuzey Afr!ka’yı hem Akden!z’e ve hem de Körfez’e 
ba%lamı"tır.8 Y!ne 11 Eylül 2001’den sonra Türk!ye ve #ran g!b! Arap 
olmayan unsurların Ortado%u s!yaset!nde etk!l! aktörler olarak öne 
çıkması Arap devr!mler! !le moral açıdan toparlanan Arap halkla-
rının hareketlenmes! !le yen!den dengelenmeye do%ru yönelm!"t!r.

Bu makalen!n amacı Arap Baharı !le b!rl!kte Ortado%u ve Kuzey 
Afr!ka’da de%!"en güç dengeler!n! bu bölgen!n dört öneml! ülkes!-
n!n (#ran, Suud! Arab!stan, Türk!ye ve Mısır) tems!l ett!%! modeller 
üzer!nden, bölgede etk!l! #sra!l ve ABD’n!n bölge s!yasetler!n! de göz 
önüne alarak okumaktır. Ana vurgu, Arap Baharı’nın ardından tebel-
lür eden bölgesel güçler!n tems!l ett!%! modeller!n kend! aralarındak! 
güç mücadeles!ne nasıl etk! ett!%!ne ve bölgede olu"an yen! stratej!k 
d!z!l!m ve buna ba%lı güvenl!k m!mar!s!ne nasıl b!r katkı sa%ladı%ına 
yapılacaktır. Bu nedenle, cevaplandırılması gereken soru bölgedek! 
halkların hang! modeller! tak!p edece%! de%!ld!r. Asıl soru hang! böl-
gesel güçler!n hang! model !dd!alarıyla ve hang! yumu"ak/sert güç 
enstrümanlarıyla bölgesel güç rekabet!ne katılaca%ıdır. Ayrıca bu 
ba%lamda, Arap Baharı sonrası sah!p olab!lece%! potans!yel gücü !le 
Mısır özel!nde Arap uyanı"ının gelece%!ne yönel!k olası yen! b!r s!ya-
set!n (b!r model!n) parametreler!n! de tartı"mak amaçlanmı"tır. 

Makalen!n ana argümanı bu bölgen!n gelece%!n!n Türk!ye, #ran 
ve Suud! Arab!stan’ın tems!l ett!%! üç model ülken!n hem b!rb!rle-
r!yle hem de #sra!l (bölgesel ötek!) ve ABD’yle (global ötek!) !l!"k!-
ler!n!n ortaya çıkaraca%ı etk!le"!m ve denklemlerle bel!rlenece%!d!r. 
Aslında bu üç model bölgedek! düzen konusunda b!rb!r!yle yarı"an 



19

ORTADO#U’DA MODELLER"N REKABET": ARAP BAHARI’NDAN SONRA YEN" GÜÇ DENGELER"

farklı üç s!yaset tarzına dayanmaktadır. #ran model!, kend!s!n! ABD, 
#sra!l, emperyal!zm ve Batı kar"ıtlı%ı temel!nde kurmakta, bölgesel 
sorunlardak! poz!syonunu böyle me"rula"tırmaktadır. Bu temelde 
bölgedek! kend! aleyh!ne statükonun rad!kal de%!"!m!n! hede&er-
ken, leh!ne gel!"eb!lecek durumlarda da pragmat!k pol!t!kalar ser-
g!lemekted!r. #ran model! bu stratej! çerçeves!nde teo-pol!t!k9 b!r 
s!yasetle me"ru!yet sorununu çözmeye çalı"ırken, mezhepç! ($!!c!) 
ve kutupla"tırıcı b!r mah!yet arzetmekted!r. Buna kar"ılık Suud! 
Arab!stan kend! bölgesel v!zyonunu Sünn!l!k ve #slam’ın muhafazası 
(Hadımül Haremeyn) üzer!nden me"rula"tırmakta, statüko yanlısı, 
reform kar"ıtı otor!ter b!r modele !"aret etmekte ve y!ne teo-pol!t!k 
b!r yönel!mle mezhepç! (Sünn!c!) b!r karakter ve kutupla"tırıcı b!r 
s!yaset serg!lemekted!r. Bu tarz s!yasetle her !k! ülke de bölge s!yase-
t!n! güvens!zle"t!rmekte ve çatı"ma potans!yeller! temel!nde ABD ve 
Rusya g!b! bölge dı"ı aktörler!n bölgesel düzene müdahales!n! kolay-
la"tırmakta, dahası te"v!k etmekted!r. Suud! Arab!stan’dak! Vahhab! 
rej!m! daha rad!kal b!r Selef!l!kten (sa%) muhalefet görürken #ran 
rej!m! daha ılımlı ve l!beral (sol) b!r muhalefetle kar"ı kar"ıyadır. Bu 
durum b!r yandan #ran modernle"mes!n!n 20. Yüzyılın ba"ından bu-
güne ya"adı%ı dönü"üme ve s!yasal kültüründek! demokrat!k ve l!be-
ral gelene%e !"aret ederken d!%er yandan Suud! Arab!stan’ın stratej!k 
çıkarlarını ABD !le tanımlarken dönü"meyen otor!ter s!yasal kültür 
gelene%!n! göstermekted!r.10

Bu !k! model!n yanı sıra son on yılda Türk!ye’n!n ekonom!k kal-
kınma ve dı" pol!t!ka performansının yükselmes! !le b!rl!kte popü-
lerle"en Türk!ye model! !se ekonom!k entegrasyon ve d!plomat!k 
uzla"ma !le bölgesel sorunları çözmeye çalı"an, statükoyu bozmayı 
de%!l tedr!cen dönü"türmey! hede&emekted!r. Bölgede kutupla"mayı 
ve mezhepç!l!%! öne çıkaran teo-pol!t!k b!r ç!zg! yer!ne s!yasal teo-
loj!s!n! ço%ulculuk üzer!ne kuran b!r s!yaset tarzını terc!h etmekte-
d!r. Bu model demokrat!kle"me ve !st!krar arasında hassas b!r denge 
olu"turarak bölgesel düzen!n, bölgen!n kend! tar!hsel ve toplumsal 
d!nam!kler! temel!nde yen!den kurulab!lece%!ne !nanmaktadır.

Henüz nereye g!dece%! konusunda "üpheler!n oldu%u Arap 
Dünyası’nın l!der! olma potans!yel!n! ta"ıyan Mısır’ın "ek!llend!re-
ce%! tecrübe/model !se yen! olu"an bölgesel düzen!n kr!t!k b!r unsu-
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runu, dördüncü b!r güç olarak model tartı"masını tamamlayacaktır. 
Tahr!r Devr!m!’n!n Arap dünyasında !syanların yaygınla"masında-
k! hızlandırıcı etk!s! Mısır’ın henüz süreç tamamlanmadan b!le ne 
kadar etk!l! olab!lece%!n! göstermekted!r.11 Aynı "ek!lde Müslüman 
Karde"ler!n adayı olan Muhammed Murs!’n!n Mısır’ın yen! cumhur-
ba"kanı seç!lmes! de #slam dünyasında modern!te, Batıyla yüzle"me 
ve demokras! konularında yen! b!r sentezleme tartı"ması ba"latab!le-
cek b!r mah!yete sah!p olab!l!r12 Tahr!r Devr!m!’n! yorumlarken Fred 
Dallmayr Batı modern!tes!ne #slam dünyasının üç devr!mle cevap 
verd!%!n! vurgular: Kemal!st seküler devr!m, #ran #slam devr!m! ve 
Mısır demokrat!k devr!m!. Tahr!r Devr!m!’n!n d!n ve s!yaset !l!"k!-
s!nde Kemal!zm!n la!kl!k !le #ran devr!m!n!n !se teokras! !le ürett!%! 
sıkıntıları çözecek alternat!f demokrat!k model oldu%u görü"ünded!r. 
Kemal!st modelde d!n kamusal alandan tasf!ye ed!l!rken #ran mo-
del!nde d!n kamusal alanı fethetm!"t!r. Yen! Mısır model!n!n !se ne 
#slam’ı kamusal alandan kovarak ne de kamusal alanı fethetmes!ne 
müsaade ederek #slam !le demokras! arasında uygun b!r uzla"ma üre-
tece%! kanaat!nded!r.13 Bu anlamda muhtemel Mısır “model!” de bah-
sed!len üç modelden olumlu ve olumsuz anlamda ö%ren!lenler ve on-
larla gel!"t!r!len !l!"k!ler üzer!nden "ek!llenecek g!b! gözükmekted!r.14 

#sra!l’!n bölgede yıkılan statükoya verece%! tepk!, ABD’n!n (de-
mokras! promosyonu ve özgürlük gündem! pol!t!kaları ba%lamında) 
demokras! !hracı, bölgedek! otor!ter müttef!kler!n!n korunması ve 
#sra!l’!n güvenl!%! denklem!nde üretece%! pol!t!kalar da ku"kusuz 
yen! bölgesel düzen!n m!mar!s!nde kr!t!k öneme sah!p olacaktır. 
Öncel!kle Arap Baharı’nın bölgen!n tar!hsel kırılma dönemler! açı-
sından nerde durdu%una yen! düzen arayı"ı ve model ba%lamında 
odaklanmak yer!nde olacaktır.

Ortado%u’da Düzen Arayı$ında Model Olgusu ve Bölgesel 
Güçler

B!r!nc! Dünya Sava"ı sonrasında "ek!llenen modern Ortado%u, 
günümüze gelene kadar bazı tar!h! kırılma anları ya"amı"tır. Bu kı-
rılmaların !lk! #k!nc! Dünya Sava"ı’nı tak!ben bölge ülkeler!n!n ba-
%ımsızlıklarını kazanması ve ardından #sra!l’!n kurulmasıdır. #sra!l’e, 
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bölgedek! Batı etk!s!ne ve çek!len sömürgec! güçler!n ardından gelen 
monar"!lere kar"ı tüm bölgey! etk!s! altına alan Arap sosyal!zm! ve 
Baasçı yapıların b!rçok ülkede aynı anda !kt!dara gelmes! b!r ba"-
ka kırılma anıdır. Baasçı rej!mler!n me"ru!yet!n!n sorgulanmasının 
ba"laması !se Mısır’ın So%uk Sava" "artlarında SSCB ç!zg!s!nden 
ABD ç!zg!s!ne evr!ld!%!n! gösteren 1978 Camp Dav!d Antla"ması ve 
buna mukab!l #ran’ı ABD ç!zg!s!nden çıkarıp, SSCB’ye yakınla"tıran 
1979’dak! #ran Devr!m!’d!r. B!r d!%er öneml! kırılma anı !se So%uk 
Sava"’ın b!t!m!d!r. #k! kutuplu dünya denges!n! bozan bu gel!"me 
sonrasında cereyan eden Irak Sava"ı (1991) bölgede Amer!kan kar-
"ıtlı%ının yükselmes! sonucunu beraber!nde get!rm!", Amer!kan 
güçler!n!n #slam topraklarındak! varlı%ından duyulan rahatsızlık 11 
Eylül 2001 saldırılarının ps!koloj!k temel!n! olu"turmu"tur. ABD’n!n 
Afgan!stan ve Irak !"galler! Ortado%u’da So%uk Sava" sonrası olu"tu-
rulan güç dengeler!n! bozmu"tur. Ortado%u’da ‘har!taların de%!"ece-
%!’ end!"es! !le ba"a ba" g!den ABD’n!n asker! tedb!rler! d!plomas!n!n 
önüne geç!ren sert tavrı, ABD’n!n bölgedek! a%ırlı%ının azalmasına 
yol açarak b!r !kt!dar bo"lu%u yaratmı", bu da #ran ve Türk!ye’n!n 
bölgedek! nüfuzunu ve hareket alanını gen!"letm!"t!r. Buna ek olarak 
Irak’ın !ç sava"a savrulmasıyla Arap Dünyası’nı tems!l eden ba"at b!r 
güç de kalmamı"tır. ABD ve #sra!l’e endeksl! dı" pol!t!kası sebeb!yle 
Arap kamuoyunda !t!barı kalmayan Mübarek rej!m! !se uyguladı%ı 
ba"arısız ekonom!k l!beralle"me pol!t!kasının ürett!%! adalets!zl!k-
ler!n yükü altında ez!lm!"t!r.15 Arap !syanlarının sloganlarının “Ek-
mek, Onur ve Hürr!yet” olması tesadüf! de%!ld!r. “Halk #st!yor” ve 
“Düzen Yıkılsın” talepler! böylece bölgen!n kader!n! ger!ye dönüle-
meyecek "ek!lde de%!"t!rm!"t!r.16

Aynı demograf!k ve ekonom!k meydan okumalara muhatap ol-
masına ra%men, bölgedek! monar"!ler, Tunus, Mısır ve L!bya’nın ak-
s!ne, bu !lk dalgadan kurtulab!lm!"t!r.17 Monar"!ler bunun da ötes!ne 
geçerek yen! b!r d!renç gel!"t!rm!", !syanları hızlıca anal!z ederek, 
“otor!ter ö%renme” yoluyla farklı ve çoklu tavırlar gel!"t!reb!lm!"t!r. 
Bu yöntemlerden b!r tanes! yürütme gücünü eller!nde tutarken Par-
lamentolara yetk! aktararak !syan ve tepk!ler! bu kuruma yöneltmek-
t!r. Ayrıca, monar"!lerdek! l!der de%!"!m! reform yönünde b!r bek-
lent!y! de beslemekted!r. 1999’da Fas’ta 4. Muhammed’!n kral olması 
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büyük umutlar do%urmu" ve kısmen reform yapılab!lm!"t!r.18 Y!ne 
Kuveyt’te 1990 sonrası kısmen de olsa s!yas! reformlar yapılab!lm!", 
Müslüman Karde"ler g!b! yapılar s!yasette kend!s!ne yer bulab!lm!"-
t!r.19 Benzer "ek!lde Ürdün’ün de Arap Baharı’nın ruhuna uygun s!-
yas! reformlara g!r!"mes! ve Müslüman Karde"ler ve l!beral muhale-
fete daha fazla alan açması öneml!d!r.20 Ancak Bahreyn örne%!nde 
de görüldü%ü üzere, Körfez monar"!ler!n!n orta vadede bu dalgadan 
etk!lenmes! kaçınılmazdır.

Arap Baharı’nın get!rd!%! de%!"!m sürec! Ortado%u’dak! bölgesel 
güçler!n heps!n! bu sürec! yönetme ve kend!ne has b!r yen! Orta-
do%u düzen! kurulması !ç!n mücadele etme zorunlulu%u !le kar"ı 
kar"ıya bırakmı"tır. Söylem bazında Türk!ye’n!n düzen kurucu olma 
!dd!ası daha fazla b!l!n!yorsa da #ran ve Suud! Arab!stan’ın bölgede 
yen! düzen arayı"ı Türk!ye’n!n son on yıldak! akt!f dı" pol!t!kasından 
daha esk!lere dayanmaktadır.21 Bu yen! düzen arayı"ları b!r yandan 
!lg!l! ülkeler!n örtük ya da açık bölgesel l!derl!k !dd!asını !çeren d!%er 
yandan m!ll! menfaatler!n! ve dı" pol!t!ka öncel!kler!n! gözeten b!r 
mah!yet ta"ımaktadır. Bu anlamda Arap devr!mler! !le ba"layan de-
%!"!m sürec!n!n yönet!lmes!nde hang! bölgesel ülkeler!n daha etk!l! 
olaca%ı konusunda b!r rekabet ya"anmaktadır. Bu rekabet! bel!rleyen 
parametreler sadece farklı m!ll! menfaatler!n stratej!k hesapları ve 
buna ba%lı !tt!faklar de%!ld!r. Bölgen!n ve dolayısıyla #slam dünya-
sının gelece%!ne yönel!k rak!p !deoloj!k ve meden!yet v!zyonlarının 
mücadeles! söz konusudur. Model olma konusu tam da bu noktada 
önem kazanmaktadır. B!r ba"ka dey!"le, Arap Baharı !le b!rl!kte gün-
deme gelen “model tartı"ması,” sadece Türk!ye ya da b!r ba"ka ülke 
!le !lg!l! de%!ld!r; tam ters!ne yen! bölgesel düzen!n nasıl olması, ne 
tür ülkeler tarafından yönet!lmes! gerekt!%! konusunda çe"!tl! ülke-
ler!n bölgesel talep ve v!zyonlarını yansıtılmasıyla !l!"k!l! b!r !kt!dar 
söylem!d!r. 

Model Tartı$masının Anlamı ve Farklı "slam Yorumlarının 
Rekabet# 

Model konusu bu nedenle, model olmanın ney! !çerd!%! ya da mo-
dell!%!n sınırları !le !lg!l! felsef! b!r tartı"manın de%!l, bölgesel düzen 
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tartı"masının n!tel!%! !le !l!"k!l!d!r. Model tartı"ması b!r !kt!dar söy-
lem! de%!l de, gerçekten ba"arılı b!r s!yas! prat!%!n b!r ba"ka tar!hsel 
ve toplumsal ba%lamda yen!den üret!leb!l!rl!%! !le !l!"k!l! olsaydı, bu 
durumda tartı"manın t!kell!k-genell!k, yerell!k-evrensell!k, yen!den-
üret!leb!l!rl!%!n !mkan ve sınırları, or!j!nal-kopya g!b! kavram setle-
r! ve bu kavram setler!nden çıkarılan kr!terler etrafında yapılması 
gerek!rd!. Oysa Arap Baharı sonrası ortaya atılan ‘model tartı"ması’ 
hem Türk!ye’de hem de dünya kamuoyunda hep ba"arı-ba"arısızlık, 
Türk!ye’n!n Ortado%u’ya yakınlı%ı-uzaklı%ı, Türk dı" pol!t!kasının 
performansı, Türk demokras!s!n!n sınırları çerçeves!nde yapıldı. Bu 
nedenle bu makalede de, model tartı"masının felsef! boyutuna de%!l, 
bölgesel düzenle !l!"k!s!ne odaklanılmı"tır. Model tartı"masının s!-
yas! !mkanlarını !se Türk!ye’y! son dönemde !lg! oda%ı hal!ne get!ren 
etk!n!n n!tel!%!ne ve bu etk!n!n ba"ka ülkelerde tekrar ed!lme !mka-
nına kısıtladık: Buna göre Türk!ye’n!n modell!%! tartı"ması asker-s!v!l 
!l!"k!ler!n!n düzenlenmes! ya da esk! el!tler!n yen! yükselen s!yas! el!t-
lerle !l!"k!s!, demokrat!kle"me ya da bürokrat!k vesayet rej!mler!n!n 
n!tel!%! ve demokrat!k kurumsalla"ma prat!kler!, s!yas! katılım ya da 
#slamcıların s!yas! hayata yasal olarak katılab!lmes!, ekonom!k gel!"-
me ya da esk! el!tler!n ekonom!k !mt!yazlarının sona erd!r!lmes! g!b! 
bölge ülkeler!n!n ya"adı%ı sorunlarda Türk!ye tecrübes!n!n tavs!ye 
ed!leb!lecek olup olmaması !le sınırlıdır. 

Model olma sorununa bölgesel düzen arayı"ları çerçeves!nde ba-
kınca, ulus-ötes! b!r çek!c!l!%e sah!p olma anlamında “model” !dd!ası 
hem stratej!k m!ll! menfaatler! ve güvenl!k kaygılarını, hem !deoloj!k 
v!zyonları, hem de teo-pol!t!k projeler! b!r araya get!ren b!r hüv!yet 
kazanmaktadır. Bölgedek! ülkeler!n dı" pol!t!ka yapıcılarının karar 
ver!rken beslend!kler! m!ll! s!yasal kültürlerde model olma !dd!ası-
nı destekleyen kültürel ve d!n! argümanlar ve gelenekler mevcuttur. 
Ancak farklı modeller!n bölgesel hegemonya rekabet!nde devletten-
devlete !l!"k!ler yeterl! olmamakta, s!v!l toplum aktörler!ne ula"an 
ulusötes! yapılanmalar, d!n! söylem ve prat!kler gerekmekted!r. Bu 
yönüyle model !dd!asındak! ülkeler!n kend! s!v!l toplumlarını ulusö-
tes! düzeyde akt!v!teye te"v!k eden b!r seferberl!k !rades!ne ve !mka-
nına sah!p oldu%u !fade ed!lmel!d!r. 

Bütün bunlarla b!rl!kte Suud! Arab!stan, #ran ve Türk!ye’n!n böl-
gedek! model olma !dd!aları kend! s!stemler!n!n d!%er ülkeler tara-
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fından tümüyle takl!t ed!lmes! gereken tecrübeler olarak sunulması 
anlamında ele alınmamalıdır. Z!ra bu ülkelerden, #ran’ın 1979 dev-
r!m!nden sonra b!r süre devr!m !hracı !dd!ası har!c!nde, h!çb!r!s! 
kend! tecrübes!n!n bölgede ya da #slam dünyasında takl!t ed!lecek 
evrensel b!r model konumunda oldu%u !dd!asında de%!ld!r. Bu ülke-
ler!n örtük bölgesel l!derl!k !dd!alarının gerçekle"mes! !ç!n sah!plen-
d!kler! modeller!n d!%er bölge ülkeler! tarafından tak!p ed!leb!lecek 
de%erler sunması ve böylece bölgede !çselle"t!r!lecek yaygın b!r rıza 
yaratması beklenecekt!r.22 

Modell!k tartı"masına bölgesel düzen açısından bakıldı%ında öne 
çıkan konu farklı #slam yorumlarının sah!plen!lmes! ve devletler!n 
bölgesel rekabet!nde seferber ed!lmeler! olmaktadır. Bölgesel l!derl!k 
!dd!asında bulunan ülkeler kend! modell!k !dd!alarını teo-pol!t!k b!r 
söylemle sarmalamaktadırlar. Bölgedek! devletler!n bel!rl! b!r #slam 
anlayı"ını m!ll! menfaat ve güç tanımlarında ve yumu"ak güçler!-
n! tahk!m etmede kullanmaları, ulus devlet olmalarına ra%men, ya 
açıktan ya da dolaylı olarak ümmet!n maslahatını gözett!kler! !dd!a-
sı23 !le yan! me"ru!yet kaygısı !le !l!"k!l!d!r. B!r ba"ka dey!"le, bölgede 
model olma !dd!alarının me"ru!yet!n!n temeller!nden b!r! d!n! anla-
yı"ların, s!yas! poz!syonları tahk!m etmek !ç!n kullanılmasıdır. Suud! 
Arab!stan ve #ran hem ulemayı bunun !ç!n seferber etmekte, hem de 
bu teo-pol!t!k (s!yaset! d!nselle"t!ren) !dd!alarını açıkça devlet söy-
lemler!n!n öneml! b!r parçası hal!ne get!rmekted!r. Mısır !se teo-po-
l!t!k !dd!alarını Mübarek dönem!nde b!le Ezher uleması üzer!nden 
devam ett!rm!"t!r. Mübarek-sonrası Mısır’ında !se özell!kle Tahr!r 
Devr!m! sonrasında Müslüman Karde"ler ve Selef!ler!n s!yasete akt!f 
g!r!"!yle ulus-ötes! b!r teo-pol!t!k !dd!a bölgesel düzen mücadeles!n!n 
öneml! b!r parçası olacaktır.24 Türk!ye !se kend! s!yas! tecrübes!, gele-
ne%! ve !ç dengeler! neden!yle teo-pol!t!k b!r !dd!a !le s!yas! rekabete 
dah!l olamamakta, son on yıllık akt!f dı" pol!t!kasında bu açı%ı ‘ortak 
tar!h’ ve ‘meden!yet der!nl!%!’ söylem! !le telaf! etmeye çalı"maktadır. 
Bu kısıtlarla, AK Part! yönet!m!ndek! dı" pol!t!ka la!k b!r devlet ya-
pısı !ç!nde bölgedek! halkların #slam! maslahatlarını korumaya engel 
görünmemekte ve D!yanet #"ler! Ba"kanlı%ının ulus ötes! poz!syonu-
nun ve akt!v!teler!n!n güçlend!r!lmes! de bunu desteklemekted!r.25 
Y!ne de Arap devr!mler!n!n ı"ı%ındak! yen! dönemde Suud! Arab!s-
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tan ve #ran g!b! devlet söylemler!n!n ana me"rula"tırıcı unsuru #slam 
ve "er!atı uygulama !dd!ası olan aktörler ve yen! dönü"en ülkelerde 
ortaya çıkab!lecek alternat!f d!n-s!yaset !l!"k!s! modeller! bu alanda 
rekabet etmek !steyen Türk!ye !ç!n b!r pol!t!ka de%erlend!r!lmes! ya-
pılmasını get!reb!lecekt!r. Zaman !çer!s!nde asker! vesayet rej!m!n! 
dönü"türmes! durumunda Mısır’ın denkleme katılmasıyla $!!l!k ve 
Vahhab!l!k s!yaset!ne kar"ı “yen! b!r Sünn!l!%!n” "ek!llenece%! (buna 
!lerleyen bölümlerde de%!n!lecekt!r) öngörüleb!l!r. Bununla b!rl!kte, 
Ortado%u’dak! bölgesel güçler tarafından devlet söylem!ne münde-
m!ç hale get!r!lm!" olsalar b!le, ne $!!l!k, ne Sünn!l!k ne de Vahhab!-
l!k bütüncül (monol!t) b!r d!n! hareket olarak görülmemel!d!r. Her 
b!r! kend! !çler!nde d!nam!k ve farklı hatta rak!p yorumları barın-
dıran #slam anlayı"larıdır. Teo-pol!t!k söylemlere malzeme yapılan 
bu üç #slam anlayı"ının rekabet!nde d!kkat çeken d!%er b!r husus bu 
yen! mücadelen!n #slam ümmet! !le Batılı sömürgec!ler ya da #sra!l 
arasında de%!l farklı #slam anlayı"larına sah!p Müslüman devletler 
arasında cereyan etmes!d!r. Yüzyıllardır kend!s!n! Sünn!l!%e muhale-
fetle olu"turan $!!l!%!n ve d!%er Müslümanları gerçek #slam’dan sap-
makla suçlayan Vahhab!l!%!n bu yen! mücadelede daha d!rençl! ve 
hazırlıklı olması muhtemeld!r. Ancak buradak! kr!t!k nokta $!!l!%!n 
tems!l! noktasında #ran devlet ve mezhep olarak rak!ps!z !ken, Sün-
n!l!%!n farklı vers!yonları arasından sadece b!r! ve bu farklı yorum-
lardan ço%u zaman marj!nal b!r unsuru olan Vahhab!l!%!n sıklıkla 
Sünn!l!%!n tems!lc!s! olarak ele alınmasıdır. Mısır’ın normalle"mes! 
ve Türk!ye’n!n d!n-s!yaset tecrübes!n! dönü"türmes! !le olu"ab!lecek 
‘yen! Sünn!’ argüman ve poz!syonlar, d!n! alanda en çok da bu tems!l 
kr!z!n! çözme noktasında etk!l! olacaktır.

Bölgesel Modeller#n Sınırları ve Yen# M#ll#yetç#l#k

Türk!ye de dah!l söz konusu bölgesel güçlerden h!çb!r!s!n!n ya-
kın gelecekte bölgede !çselle"t!r!leb!lecek b!r rızayı yaratab!lecek de-
%erler! pek!"t!rd!%! ve yaygın b!r tak!pç! olu"turab!ld!%!n! söyleme-
yemey!z. Türk!ye model!n!n demokrat!k de%erler! önceleyen moral 
üstünlü%ü ya"anan de%!"!mde etk!l! görünse de bu etk!n!n ba"arı 
kazanması durumunda Mısır’ın “demokrat!k devr!m” ve “meden! 
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devlet” !dd!asıyla dengelenmes! muhtemeld!r. #ran’ın $!! #slam’ı ya 
da Arab!stan’ın Vahhab!l!k üzer!nden projekte ett!%! teo-pol!t!k po-
z!syonların, dı"layıcı olmalarından dolayı, tüm bölgeye h!tap edeb!-
lecek b!r rızayı üretmes! "!md!l!k olası görünmemekted!r. Bu rızayı 
olu"turmada bütün ülkeler!n ortak sorunu !ç s!yasetler!nde ya"adık-
ları katılım ve konsol!dasyon eks!kl!%!d!r. Dahası “model olma” f!k-
r! tecrübe payla"ımı de%!l de b!reb!r uygulama anlamında “mutlak 
model” olarak ele alındı%ında asıl sorunlar ortaya çıkmaktadır. En 
!y! durumdak! Türk!ye’n!n b!le Kürt ve Alev! sorunlarını çözemem!" 
olması, !ç s!yasette ya"adı%ı kutupla"ma ve ba"örtüsü sorununu tü-
müyle çözemem!" olması d!kkat çekmekted!r. Bu durumda, “model 
olma” mutlak ta"ınab!l!r ve uygulanab!l!rl!k ya da kusursuzluk ola-
rak alındı%ında, hem bu model!n ve hem de buna ba%lı l!derl!k !d-
d!asının sınırlarını göstermekted!r. Ortado%u’da sadece güç da%ılımı 
anlamında de%!l aynı zamanda yumu"ak güç ve model anlamında da 
“bölgesel çokkutupluluk” ve buna dayalı “de%!"en !tt!faklar” devam 
edecek görünmekted!r.26

Bahsed!len zayı&ıklarına ra%men söz konusu ülkeler!n model 
olma !dd!alarının, daha mütevazı b!r tecrübe payla"ımı olarak ele 
alındı%ında kend! m!ll! tecrübeler!n!n ve meden!yet b!r!k!mler!n!n 
onlara bölgede ve #slam dünyasında l!derl!k yapma rolünü verd!%!n! 
örtük ya da açık olarak !çerd!%!n! de söylemek do%ru olacaktır. Bu !d-
d!anın d!%er b!r boyutu da Suud! Arab!stan, #ran, Türk!ye ve Mısır’ın 
her b!r!n!n !ç!nde bulundukları bölgeden etk!lenmekle b!rl!kte farklı 
argümanlarla olsa da kend!ne özgü, !st!sna! ülkeler olduklarını öne 
sürmeler!d!r. “Merkez ülke” ve “kad!m meden!yetler be"!%!” kavram-
la"tırması !le Türk!ye örne%!nde görülen bu söylem! d!%er bölgesel 
güçler !ç!n tesp!t etmek h!ç de zor olmayacaktır.27 Bu “özgünlük” ve 
“merkez olma” !dd!alarında fark ed!lmes! gereken aslında her b!r!n!n 
m!ll!yetç!l!kle harmanlanmı" b!r #slam anlayı"ını tems!l ett!%!d!r. Na-
sırcılık ve Baasçılık formlarındak! seküler Arap m!ll!yetç!l!%!, 1967 
yen!lg!s!yle (6 gün sava"ı) me"ru!yet!n! y!t!r!rken yer!n! yükselen #s-
lamcılı%a bırakmı"tı. Arap Baharı sonrasında !se #slam !le Araplı%ı 
ya da m!ll!yet! harmanlayan pragmat!k yen! b!r m!ll!yetç!l!% yüksel-
mekte oldu%u öne sürüleb!l!r.28 Bu yen! m!ll!yetç!l!k formları !le yen! 
b!r düzen kurulması gerekt!%! !dd!asını seslend!ren bölgesel l!derl!k 
!dd!aları !ç !çe geçmekted!r.
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Bölgesel düzen tartı"malarında, Ortado%u’dak! aktörler!n dı"arı-
dan müdahale olmaksızın sorunlarına bölgesel çözüm bulması ge-
rekt!%! f!kr! son dönemde #ran ve Türk!ye tarafından seslend!r!lmek-
ted!r. #ran’ın bölgesel çözüm v!zyonunda ABD ve d!%er Batılı aktör-
ler!n etk!s!n!n azalması öngörülürken Türk!ye kend!s!n!, hem #ran’ın 
$!! nüfuslar üzer!nden yürüttü%ü kısmen yumu"ak kısmen de sert 
güç pol!t!kalarını dengelemek hem de Suud! Arab!stan ba"ta olmak 
üzere Körfez ülkeler!n!n artan #ran etk!s!nden duydu%u rahatsızlı%ı 
ve ABD’y! bölgeye daha akt!f "ek!lde davet eden yönel!mler!n! den-
gelemek zorunda h!ssetmekted!r. #ran’ın F!l!st!n sorunu üzer!nden 
Arap halkları üzer!ndek! !deoloj!k yönlend!rme gücü Türk!ye’n!n 
2009’dan !t!baren uyguladı%ı #sra!l pol!t!kası sebeb!yle dengelenm!" 
durumdadır. Demokrat!k geç!"!n! tamamlayacak yen! Mısır’ın muh-
temel #sra!l pol!t!kasının halkın talepler!ne cevap verme mecbur!yet! 
!le ele"t!rel b!r konuma evr!lmes! !ht!mal! bulunmaktadır. 

Arap devr!mler! #sra!l’!n Ortado%u’dak! s!yaset ortamını uzun 
vadede rad!kal b!r "ek!lde de%!"t!rmekted!r. Otor!ter yönet!mler!n 
kontrolündek! Arap devletler!n!n b!reysel zayı&ıkları ve Mısır’ın 
yılda yakla"ık 2 m!lyar dolarlık ABD yardımı sayes!nde #sra!l dostu 
b!r konuma çek!lm!" olmasının da deste%!yle #sra!l, on yıllarca Arap 
kamuoyunun baskısını h!ssetmeden karar alab!lme fırsatını yakala-
dı.29 Bunun yanı sıra, #sra!l uzun yıllardır sava"sa da tüm re&eksler!n! 
b!ld!%! s!yas! aktörler!n ortadan kaybolması !le “konu"ulmayan ku-
rallara” dayanan dengen!n bozulaca%ından ve bel!rs!zl!kler!n artaca-
%ından end!"e ed!yor.30 #sra!l’!n bunun yanı sıra ‘yükselen #slamcılık’ 
ve ‘azalan ABD etk!s!’ neden!yle de Arap Baharından kaygılandı%ı 
söyleneb!l!r. 31 Ancak belk! de heps!nden öneml!s! Obama dönem!n-
de ger!lm!" olan ABD-#sra!l !l!"k!ler!n!n, ABD Yönet!m!’n!n Arap 
Baharında !lk bocalamalardan sonra tavrını büyük oranda demok-
rat!kle"mey! destekleme yönünde koyması, buna mukab!l #sra!l’!n 
otokratları terc!h etmes! !k! ülke arasında g!derek artan b!r stratej!k 
farklılık yaratma r!sk! ta"ımaktadır.32 Ortado%u’dak! yen! düzen!n 
"ek!llenmes! model ba%lamında ele alındı%ında, bu modeller üzer!n-
den bölgedek! çıkarlarını garant!ye almak, modeller! yen! düzen!n 
olu"umuna müdah!l olmanın b!r aracı olarak gören ABD’n!n de-
mokras! promosyonu pol!t!kasına de%!nmek yer!nde olacaktır.
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ABD’n#n Rolü ve Demokras# Promosyonu Pol#t#kası 

Demokras! promosyonu pol!t!kasının kökenler! konusunda çe"!t-
l! tartı"malar olsa da, ABD’n!n kend!s!n! dünyaya demokras! götüre-
cek m!syoner b!r devlet olarak görmes!n!n kökenler! 'omas Pa!ne’e 
kadar ger! götürüleb!l!r. 33 ABD gelene%!nde, rad!kaller, l!beraller ve 
real!stler arasında demokras! promosyonunun tar!h!, n!tel!%! ve sı-
nırları üzer!ne b!r tartı"ma olsa da, bu pol!t!kanın ABD dı" pol!t!ka-
sının en öneml! stratej!k hede&er!nden oldu%u konusunda b!r uzla"-
ma oldu%u görülmekted!r.34 Hatta ABD’l! dı" pol!t!ka uzmanları ve 
s!yasetç!ler! Avrupa’yı demokras! promosyonu konusunda !k!yüzlü 
ya da en azından yeter!nce agres!f olmamakla suçlayab!lmekted!r.35 
Bu gelene%!n ney! !çerd!%! b!r yana özell!kle 11 Eylül sonrası Bush 
Yönet!m! altında demokras! promosyonu özel b!r "ek!l almı"tır. De-
mokras! promosyonu gelene%!ndek! bu tarzı Bush yönet!m! “Özgür-
lük Gündem!” olarak adlandırmı" ve ABD’n!n büyük stratej!s!n! ye-
n!den "ek!llend!rm!"t!r. Demokras!y! get!rmek !ç!n asker! müdaha-
len!n gerekt!%!nde agres!f olarak kullanılab!lece%! tez!ne dayanan bu 
‘zorlayıcı’ yakla"ım, Bush yönet!m!n!n Afgan!stan ve özell!kle de Irak 
!"gal!n!n en öneml! me"rula"tırma neden!d!r.36 Bu yakla"ımın neden 
ve nasıl gel!"t!%! konusunda tartı"malar olsa da, Bush yönet!m!n!n 
!kt!dara gelmes!nden 11 Eylül saldırılarına kadar olan dönemde bu 
tarz b!r zorlayıcı demokras! promosyonu görülmez.37 Bush’un zorla-
yıcı pol!t!kaya geçmes! b!r yandan 11 Eylül saldırıları !le b!r yandan 
da ABD’n!n madd! kab!l!yetler!n!n gel!"mes! ve !çer!de yen!-muha-
fazakar b!r m!ll!yetç! pol!t!kanın hak!m olmasıyla !l!"k!l!d!r.38

Buna göre, e%er Ortado%u’da d!ktatörlükler yıkılır da yer!ne de-
mokras!ler kurulursa, bölgedek! ABD kar"ıtlı%ı sona erer, El Ka!de 
g!b! örgütlerle de köklü b!r mücadele mümkün olab!l!rd!. Bu "ek!lde 
ortaya çıkan Bush doktr!n! çerçeves!nde ABD Ortado%u’dak! demok-
ras! projeler!ne e"! görülmem!" m!ktarlarda kaynak ayırarak, otor!ter 
rej!mler! dev!rmek !ç!n yola koyuldu. 39 #k! temel eksene dayanan 
bu yakla"ıma göre, l!beral/seküler ya da Bush yönet!m!n!n dey!m!yle 
demokras!-yanlısı unsurlar desteklenecekt!. Böylece kurulacak yen! 
yönet!mle #slamcılar marj!nal konuma dü"ürülüp tasf!ye ed!lecek ve 
ABD’ye tehd!t olu"turan #slamcı hareketler de sona erecekt!. 
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ABD’n!n So%uk Sava" sonrası Do%u ve Orta Avrupa’da savundu-
%u demokras! promosyonu pol!t!kasının, Ortado%u’da terc!h ed!l-
memes!n!n ardında, otor!ter yönet!mler!n yıkılması durumunda en 
organ!ze muhalefet grubu olan #slamcıların, Cezay!r örne%!nde ol-
du%u g!b!, bundan !st!fade ederek !kt!dara gelmes! kaygısı yatıyordu. 
Ancak 11 Eylül’ün yarattı%ı "ok !le, bütün bu kaygılara ra%men Bush 
yönet!m! 2001 sonrasında bölgede özgürlük gündem! söylem!n! ve 
pol!t!kasını, Irak’ın #"gal!n! me"rula"tırma da dah!l olmak üzere yü-
rürlü%e soktu.40 Bu ‘!tt!rme model!’ !le41 2005 yılında Ortado%u’da 
çok gen!" b!r alana yayılan demokras! tara(arı akt!v!zm ya"andı: 
31 Ocak 2005’te Irak’ta seç!mler, Bahreyn’de 50 b!n k!"!n!n anaya-
sal reform yürüyü"ü, Mısır, Suud! Arab!stan, Lübnan ve F!l!st!n’de 
#slamcı aday/part!ler!n seç!m zaferler!. Bu gel!"meler Arap ülkeler!-
ne demokras! get!rmen!n ABD ve müttef!kler!ne üretece%! mal!yet! 
gösterd! ve n!hayet!nde güvenl!k pol!t!kaları baskın çıkınca bu pol!-
t!kadan vazgeç!ld!.42 Bu seç!mler! müteak!ben 2006 yılından !t!baren 
Bush Yönet!m! bu pol!t!kasında vazgeçerek, Ortado%u’da geleneksel 
güvenl!k ve !st!krar pol!t!kalarına ger! döndü.43 Bunun üzer!ne Mısır 
ve Ürdün’de otor!ter b!r ger! dönü" ya"andı.

Barack Obama’nın !kt!dara gelmes!, kab!nes!nde l!beral enter-
nasyonal!st den!len ve demokras! promosyonu konusunda agres!f 
tavırlarıyla b!l!nen Samantha Power, M!chael McFaul ve Susan R!ce 
g!b! !s!mler!n yer alması, 2006 önces! pol!t!kalara dönülece%! tartı"-
malarına yol açtı. Ancak Obama Yönet!m! demokras! promosyonu 
pol!t!kasını, real!st b!r çerçevede sürdürmey! terc!h ederek, bölgeye 
yakla"ımında !st!krar ve güvenl!%! önceled!. Obama’nın ç!zg!s! bu 
açıdan Bush dönem!nden çok Cl!nton dönem!ne benzer b!r "ek!lde 
daha gerçekç!, ve asker! tedb!r! arka planda bırakan “Demokras! Pro-
mosyonu” s!yaset! "ekl!n! aldı. Bu s!yaset çerçeves!nde Ortado%u’da 
l!beral/demokrat!k güçlere f!nansal ve yapısal deste%!n artmasını ter-
c!h eden ABD, Obama’nın 4 Temmuz 2009’da Kah!re’de yaptı%ı ‘Yen! 
Ba"langıç’ konu"masında demokras!n!n b!r ülkeye zorla get!r!leme-
yece%!n! söylemes!yle somut b!r demokras! tanımı yaparak poz!syo-
nunu netle"t!rd!.44

Ancak Obama’nın Kah!re konu"masında yarattı%ı hava, bölge ül-
keler!nden gelen d!rençle kar"ıla"ınca, demokras! ve #slam dünyası 
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!le barı"ma pol!t!kası yer!n! real!st pol!t!kalara terk ett!. Mübarek’!n 
2010 seç!mler!nde yaptı%ı yolsuzluklar s!stem !ç!nde tedr!c! reform 
f!kr!n!n ölümünü de beraber!nde get!rd!.45 Tüm bu tereddüt ve de-
%!"!mler, Yasem!n devr!m! !le Tunus’ta ba"layan de%!"!m! ABD’n!n 
erken dönemde yakalayamaması sonucunu do%urmu"tur. #lk boca-
lamanın ardından daha az r!skl! olan Tunus’tak! geç!"! destekleyen 
ABD, Mısır söz konusu oldu%unda !se ba"ta #sra!l’le !l!"k!ler ve Sü-
vey" Kanalı neden!yle asker! yönet!m!n !kt!dara el koymasını terc!h 
etm!"t!r.46 Bu bocalamanın ardından bölgedek! dalgayı gören ABD, 
demokras! promosyonunu dı" pol!t!kasının !lkes! olarak koymadan, 
ancak kamuoyunu yabancıla"tırmaya !mkan vermeyecek dozda za-
man zaman gündeme get!rerek seçmec! b!r tavırla s!yaset yürütmeye 
çalı"maktadır. B!r ba"ka dey!"le, çıkarları !le demokras! promosyonu 
!lkes!n!, çıkarlarını öne alarak sentezlemeye çalı"maktadır. ABD’n!n 
bu tavrının b!r çok neden! bulunmaktadır. Bu nedenler!n en ba"ın-
da !se #slamcıların güçlenmes!n!n tüm bölgesel düzen! de%!"t!rece%! 
korkusu ve bu korku !le s!yaset yapan ABD üzer!ndek! en etk!l! !k! 
aktör; #sra!l ve Suud! Arab!stan yer almaktadır.47

Tüm bu dengelerle bakıldı%ında, asıl a%ırlı%ını Pas!f!k’e vermek 
üzere Ortado%u’dan tedr!cen çek!lme "ekl!nde b!r stratej! de%!"!kl!%!-
ne hazırlanan ABD, Arap Baharı sonrası bölgede ortaya çıkan !st!k-
rarsızlıkları, çek!lmeden evvel kend! çıkarlarını garant! altına alacak 
"ek!lde yönetmeye çalı"maktadır.48 ABD açısından model tartı"ması, 
Ortado%u’dak! Post-Amer!kan yapıyı yönetme çabasının parçasıdır. 
Halen Ortado%u’da, b!z!m de makalen!n ger! kalanında tartı"aca%ı-
mız #ran, Suud! Arab!stan ve Türk!ye modeller! bu açıdan ABD’n!n 
önünde duran alternat!&erken, Mısır !se Post-Amer!kan Ortado%u’da 
ABD’n!n görmek !sted!%! model olarak ortaya çıkmaktadır. Bu üç 
model arasında ABD’n!n üç farklı poz!syon aldı%ını söylemek müm-
kün: ABD #ran model!ne, ABD ve Batı egemenl!%!ne kar"ı olması ve 
rev!zyon!st b!r ç!zg! !zlemes! neden!yle tamamen kar"ıdır ve bu tür 
b!r model!n egemen olmaması !ç!n kaynaklarını seferber etmekted!r. 
ABD’n!n Mısır’da asker! el!tler! Müslüman Karde"ler’!n s!yasalla"-
ması !ç!n baskı yapmaya !ten de asıl olarak bu kaygıdır. ABD Suud! 
Arab!stan model!ne halen Körfez monar"!ler!nde destek ver!rken, bu 
model!n özell!kle petrolü olmayan ülkelerde yaygınla"masını !ste-
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mez. Z!ra Suud! Arab!stan model!n!n ABD’ye sa%ladı%ı rahatlık pet-
rol p!yasalarını yönet!rken tek b!r aktörle muhatap olma lüksüdür. 
Ancak gerek demokras! promosyonu gerekse de ABD !ç s!yaset!nde 
otor!ter modellere olan mesafe sebeb!yle, ABD’n!n bu model! koru-
yaca%ını, ancak benzer b!r model! petrol g!b! son derece hayat! b!r 
çıkar sözkonusu olmadıkça !stemeyece%!n! göstermekted!r. 

Türk!ye model! !se ABD’y! en çok zorlayan modeld!r. ABD b!r 
yandan bölgede demokras!ye geç!" dönem!nde Türk!ye model!n! 
!sterken, d!%er yandan bu model!n r!skler!n! özell!kle 2008 Rusya-
Gürc!stan Sava"ı, 2009 Davos, 2010 B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k 
Konsey!’ndek! #ran oylaması g!b! örneklerde görmü"tür. Bu yüzden 
Türk!ye model!n! çoklu b!r "ek!lde kullanmak !stemekted!r. Geç!" 
dönem!ndek! ülkelerde !kt!dar oyununda c!dd!ye alınan üç ayrı kes!-
me göre üç farklı Türk!ye model! sunan ABD, bu kes!mler! aynı anda 
memnun etmeye çalı"maktadır: #lk kes!m olarak asker! el!tler! Tür-
k!ye model! ba"lı%ı altında Türk!ye’de yıllarca hüküm sürmü", dar-
belerle kurulmu" “bürokrat!k vesayet s!stem!” (s!v!l-asker !l!"k!ler!, 
yen! anayasa, seç!m yasası vs.) !le sak!nle"t!rmeye çalı"an ABD böy-
lece asker! el!tlere !kt!dar vaad ederken, kend! stratej!k çıkarlarını da 
garant! altına alaca%ını ummaktadır. 

#k!nc! kes!m olarak #slamcılara son 10 yılda Türk!ye’de ya"anan 
gel!"meler! ve AK Part! örne%!n! gösteren ABD, böylece onların s!-
yasal hayata katılmasını te"v!k ederek, s!stem dı"ına çıkmamalarını 
sa%lamaya çalı"maktadır. Bu #slamcıların #ran model!n! tak!p etme-
yerek en azından ba%ımsız kalab!lecekler! b!r tecrübey! ben!mse-
meler!n! tavs!ye etmekted!r. Ancak #slamcıların ba%ımsızlık taleple-
r!nden ürktü%ü !ç!n de vesayet tedb!rler! !le #slamcıları yönetmeye 
çalı"maktadır. #slamcılar !kt!dar olma fırsatını buldukları !ç!n bu 
yöntemden memnun olurken, ABD !se El-Ka!de g!b! rad!kalle"me-
n!n önüne geçerek kend! stratej!s!n! uygulamaktadır. Üçüncü kes!m 
olarak l!beraller, otor!ter olmayan seküler kes!mler ve ya"am tarzı 
terc!h!n! önceleyenler !ç!n ABD’n!n öne çıkardı%ı Türk!ye model! !se, 
Türk!ye’n!n canlı kültürel ve s!yas! hayatını, AB gündem!n!, demok-
rat!k kültürünü, Türk d!z!ler!n! ve son yıllarda ya"anan demokrat!k 
dönü"ümünü !çermekted!r. Ortado%u’da kend!s!ne !deoloj!k olarak 
en yakın buldu%u, sürekl! güçlend!rmeye çalı"tı%ı, orta vadede kend! 
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tabanı olarak gördü%ü bu kes!me ABD, Türk!ye model!n! “Müslü-
man kalarak ça%da"la"ma” örne%! olarak sunmaktadır. Bu kes!mler 
Türk!ye model!nde #slamcılardan ve bürokrat!k el!tlerden duyduk-
ları kaygıların g!der!ld!%! örne%! görürken, ABD !se bürokrat!k ve-
sayetten ve #slamcıların s!yasete katılımından rahatsızlık duyan bu 
kes!mler! kend!s!ne yabancıla"tırmadan yönetmey! ba"armaktadır. 
#"te çok tartı"ılan Türk!ye model!n!n her kes!mler !ç!n farklı anla-
ma gelmes!n!n ve ba"ta ABD olmak üzere tüm kes!mler tarafından 
mu%lak bırakılmasının neden! tam da bu zem!nd!r. Z!ra Türk!ye mo-
del! farklı gruplara göre farklı !çer!kle doldurularak aynı anda çok 
katmanlı olarak kullanılmakta, mu%laklık da tam bu s!yasetten kay-
naklanmaktadır. Arap Baharını yönetme konusunda ABD !le Türk!-
ye arasında zamanla ortaya çıkan f!k!r ayrılıkları, ABD’n!n Türk!ye 
model!nden beklent!ler! !le Türk!ye’n!n Türk!ye model!nden beklen-
t!ler! arasındak! farktan kaynaklanmaktadır. Bunun en somut örne%! 
!k! ülken!n Arap Baharı ya"ayan ülkelerdek! vesayete bakı"ında or-
taya çıkar: ABD #slamcıları terb!ye etmek !ç!n vesayet rej!m!n! öne 
çıkarırken, Türk!ye demokrat!kle"mey! terc!h etmekted!r. Ya da bu 
ülkelerdek! l!beral kes!mler!n Türk!ye’ye çok yakınla"ması ABD’y! 
rahatsız ett!kçe Türk!ye !le !lg!l! basın özgürlü%ü ya da !nsan hakları 
haberler!n!n abartılı b!r "ek!lde gündeme ta"ındı%ını ve Türk!ye’n!n 
‘Arap Baharı’nda #slamcılara oynadı%ı’ !dd!alarının sıklıkla !"lend!%! 
görülmekted!r. Benzer "ek!lde Türk!ye de bu ülkelerde vesayet rej!-
m!n!n kurulma e%!l!m!ne g!r!ld!%!n! h!ssett!%!nde tartı"malara mü-
dah!l olarak Müslüman Karde"ler’e bu tür müdahaleler! bo"a çıkara-
cak yardım ve tavs!yelerde bulunab!lmekted!r.

Ortado%u’da yen! düzen!n m!mar!s!n!n olu"masında b!rb!r!nden 
oldukça farklı perspekt!&ere sah!p olan model ülke konumundak! 
bölgesel güçlerden !lk! ve en rad!kal olanı ku"kusuz #ran’dır.

"ran Model#: Rad#kal De%#$#m #le Statüko Arasında &##c#l#k 
S#yaset#

1979 #ran Devr!m! Ortado%u’dak! Batı/Amer!kan kar"ıtı #slamcı 
hareketlere sadece !lham kayna%ı olmakla kalmamı", önce devr!m 
!hracı daha sonra #sra!l kar"ıtı s!yaset!n bayraktarlı%ını üstlenerek bu 



33

ORTADO#U’DA MODELLER"N REKABET": ARAP BAHARI’NDAN SONRA YEN" GÜÇ DENGELER"

hareketlere madd! destek sa%lamada öncü rol oynamı"tır. #ran, “#sla-
m! yarı demokras!” olarak adlandırılan #slam devlet! model!n! !hraç 
etmede ba"arılı olamasa da Ortado%u’da $er!at’ın devlet! yönetmede 
ana kaynak olarak görülmes! noktasında büyük b!r etk! sah!b! oldu.49 
ABD’n!n bölgeye müdah!l olmasına, #ran’ın en öneml! dü"manların-
dan Tal!ban’ı dev!ren Afgan!stan’ın !"gal! g!b! do%rudan kend! çıka-
rına olan gel!"meler dı"ında, temelden kar"ı olan #ran, özell!kle $!! 
grupları ve statüko kar"ıtı bazı Sünn! #slamcı grupları destekleyerek 
bölge düzen!n!n rad!kal dönü"ümünü hede&em!"t!r. 2001 Afgan!s-
tan ve 2003 Irak !"gal!n!n !stenmeyen sonucu olarak #ran’ın !k! bü-
yük dü"manı Irak’tak! Saddam Hüsey!n Yönet!m! !le Afgan!stan’dak! 
Tal!ban Yönet!m!’n!n devr!lmes! #ran’ın bölgedek! nüfuzunu artırmı" 
ve nükleer programdak! ısrarı !le de ABD’n!n tepk!s!n! çekmeye de-
vam etm!"t!r. D!%er b!r dey!"le, 2003 Irak !"gal! ABD’n!n ç!(e sınır-
lama (dual conta!nment) pol!t!kasının #ran leh!ne b!r s!yasal bo"luk 
yaratmasına sebep olmu"tur.

Ürdün Kralı Abdullah tarafından, tüm Ortado%u’da g!derek ar-
tan $!! etk!nl!%!n!n, sadece bölgesel dengeler! de%!l, küresel denge-
ler! de de%!"t!rece%! uyarısı !ç!n kullandı%ı “$!! H!lal!” adlandırması 
#ran’ın bölgede artan etk!nl!%!n!n metaforu olarak kullanılmaktadır. 
#ran dı" pol!t!kasının g!derek daha etk!l! hale gelmes!n!n ötes!nde, 
#ran’ın geleneksel sınırlarının çok ötes!nde etk!ye sah!p olması da bu 
kaygıyı ortaya çıkaran nedenlerden b!r! olarak görülmel!d!r. Buna 
göre 2003 sonrası, Irak’ta #ran yanlısı $!! grupların !kt!dara gelmes! 
ve özell!kle ABD’n!n çek!lmes!nden sonra Irak Yönet!m!’n!n #ran’a 
çok yakla"ması; Bahreyn’de $!! muhalefet!n, Sünn!ler!n de deste%!y-
le Suud! Arab!stan’ın destekled!%! azınlık Sünn! !kt!dara kar"ı !syan 
ba"latması, Suud! Arab!stan’ın Batısındak! stratej!k petrol bölgele-
r!ndek! $!! nüfusun #ran’ın bölgeye müdahales!n!n de katkısıyla ye-
n!den hareketlenmes!50, Yemen’dek! geleneksel olarak $!! s!yaset!n!n 
parçası olmayan Zeyd!ler!n #ran tarafından $!! s!yaset!ne ba"arıyla 
eklemlenmes!51, Sur!ye’dek! Nusayr! nüfusun Esad Yönet!m!’n!n de 
te"v!k!yle $!!le"t!r!lmes!52, Afgan!stan’dak! Mo%ol kökenl! $!! Haza-
raların $!! s!yaset!ne eklemlenmes! #ran’ın artan bölgesel gücünün 
etk! alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Buna Lübnan’da H!zbullah, 
F!l!st!n’de Hamas eklend!%!nde res!m daha da netle"mekted!r. 
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Teo-pol#t#k B#r Enstrüman Olarak &##c#l#k S#yaset#

Daha gen!" b!r perspekt!(en bakıldı%ında 2003 Irak #"gal! son-
rasındak! $!! canlanı"ının b!rb!r!yle ba%lantılı üç olguyu !fade ett!%! 
görülmekted!r: Irak’ta $!! ço%unlu%un !kt!dara gelmes!, #ran’ın bölge-
sel güç olarak yüksel!"! ve $!! toplulukların Lübnan, Suud! Arab!stan, 
Kuveyt, Bahreyn, B!rle"!k Arap Em!rl!kler! ve Pak!stan’da güçlenme-
ler!. $!! canlanı"ıyla b!rl!kte Ortado%u’dak! farklı $!! toplulukları ül-
keler!nde !kt!dara gelme konusunda cesaretlenmekte ve aralarındak! 
d!n! ve kültürel etk!le"!m de g!derek artmaktadır.53 Bu canlanı"ın te-
melde !k! boyutu tesp!t ed!leb!l!r: #ran’ın $!!l!%e dayalı bölgesel s!ya-
set! ve Irak’tak! $!! s!yaset!n!n kısmen entegre kısmen rak!p konumu. 

$!!l!k, sayısal azınlıktan dolayı ters! g!b! görünse de, ulusötes! 
b!r a%a sah!p olma konusunda Sünn!l!kten daha avantajlı b!r du-
rumdadır. $!! Müslümanların d!n! görü"ler!n! b!r d!n adamını takl!t 
(merc!-! takl!t) ederek olu"turmak zorunda olmaları Sünn!ler!n aks!-
ne kend!l!%!nden b!r ulus ötes! d!n! a% vücuda get!rmekted!r.54 Sünn! 
dünyada Ayetullah Ruhullah Humeyn!’n!n formüle ett!%! velayet-! 
fak!h doktr!n!n!n bütün $!!ler! kend! ülkeler!ndek! d!n adamların-
dan önce #ran’dak! d!n! l!derl!%e tab!! olmaya yönlend!rd!%! ve sa-
dakatler!n! #ran’dak! Kum’a ba%ladı%ı "ekl!nde b!r kanaat mevcuttur. 
Bu kanaat Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır esk! Cumhurba"kanı 
Hüsnü Mübarek tarafından $!!ler!n güven!lmez vatanda"lar oldu%u 
"ekl!nde !fade ed!lm!"t!r.55 “$!! H!lal!” dü"ünces! tam da bu çerçe-
vede $!!ler!n Irak’ta hak!m!yet! ele geç!rmes!yle #ran, Irak, Sur!ye 
ve Lübnan’da etk!l! ortak b!r k!ml!%!n #ran’ın çıkarlarına çalı"aca%ı 
tez!ne dayanmaktadır.56 Bu makalede $!!l!%!n #ran tarafından kont-
rol ed!len bölgesel ve ulusötes! b!r organ!zasyon oldu%u !dd!asının 
sekteryan kutupla"tırıcı b!r söylem!n ürünü oldu%u kabul ed!lmekte-
d!r. Bununla b!rl!kte $!! #slamı’nın ve ürett!%! a%ların #ran tarafından 
m!ll! çıkarlar ba%lamında man!püle ed!len b!r yumu"ak güç temel!, 
sıkıntıları ve rekabetler!yle b!rl!kte, olu"turdu%u yan! teo-pol!t!k b!r 
enstrüman olarak kullanıldı%ı da öne sürülmekted!r.

$!!l!%!n #ran tarafından !k! yönlü olarak ba"arılı b!r "ek!lde kul-
lanıldı%ı not ed!lmel!d!r. Tar!hsel olarak $!!l!%!n Arap dünyasında, 
#ran’ın m!ll! karakter!n!n ötes!nde, güçlü b!r temel!n!n olması bu 
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mezhebe dayalı k!ml!%!n Arap toplumlarında spes!f!k ulusal çıkar 
ve kaygıları a"an b!r etk!s! bulunmaktadır. $ah dönem!n!n bölgesel 
s!yaset!nde de kar"ılı%ı olan ancak 1979 sonrasında #ran #slam rej!-
m! tarafından özell!kle kullanılan bu mezhep k!ml!%! hem #ran m!ll! 
k!ml!k ve entegrasyonunu perç!nlemede hem de m!ll! menfaatler!ne 
ulusalcılı%ı a"an b!r "ek!lde !deoloj!k me"rula"tırma sa%lamada et-
k!l! olmaktadır. Bu #slamcı ve m!ll!yetç! unsurlardan olu"an $!!c!l!k 
k!ml!%! spes!f!k Arap m!ll!yetç!l!kler!n! ya da Pan-Arab!zm! ele"t!ren 
b!r boyut da ta"ımaktadır. Seküler Baas rej!mler!n!n Ortado%u’dak! 
me"ru!yet!n! ve varlı%ını kaybetme sürec! Saddam rej!m!n!n yıkılı"ı 
!le der!nle"m!" ve Arap Baharıyla tamamlanmı"tır. Bu yönüyle bakıl-
dı%ında #ran Devr!m!n!n hemen akab!nde Humeyn!’n!n bulamadı%ı 
uygun s!yas! ortamı 2003 ve 2011 sonrasında Hamaney d!n! l!derl!%! 
bulmu"tur.

$!! canlanmasının sadece #ran’ın bölgesel rolünü güçlend!rmes! 
söz konusu de%!ld!r. Aynı zamanda #ran’dak! d!n! yönet!mden ra-
hatsız olan çok sayıda #ranlının Ayetullah S!stan!’y! takl!t etmeye ve 
zekatlarını S!stan!’n!n Kum’dak! tems!lc!s!ne vermeye ba"laması orta 
vadede $!!l!k !ç!nde d!n! l!derl!k rekabet!n!n olab!lece%!n!n de gös-
terges!d!r.57 D!%er b!r !fadeyle #ran’dak! d!n! l!derl!%!n merc!-! takl!t 
olarak tüm $!! dünyasında tartı"masız b!r sadakate mazhar oldu%u-
nu söylemek do%ru de%!ld!r.58 Bu durum 2003 Irak !"gal! sonrasında 
Necef ’!n Arap $!ası !ç!n d!n! merkez olma konumunun yen!den can-
lanmasıyla yakından !lg!l!d!r. Ayetullah Humeyn!’n!n velayet-! fak!h 
teor!s!ne kar"ı kökler! Muhammed Bakır Es-Sadr’a g!den velayet-! 
ümmet teor!s!n!n59 Ayetullah S!stan!’n!n öne çıkmasıyla Arap $!!l!%! 
!çer!s!nde ne kadar destek buldu%unu ve bunun s!yaset teor!s! an-
lamında b!r farklıla"maya götürüp götürmeyece%!n! kest!rmek "!m-
d!den zor görünmekted!r. Irak’ta Mal!k! hükümet!n!n 2012 yılında 
tak!p ett!%! $!! !kt!darı pek!"t!rme gayret!n!n "!md!l!k #ran ve Irak 
$!!l!%! arasındak! farklıla"mayı örttü%ü söyleneb!l!r.

Uluslararası s!steme ve ABD hegemonyasına meydan okumayı 
sürdürecek ütop!k-romant!k “b!r meta anlatı” #ran el!t!n!n s!yasal 
kültürüne der!nden nüfuz etm!" durumdadır. Bu da #ranlıların kend! 
devletler!n!n dünya s!yaset!nde özgün ve etk!l! b!r yer !"gal ett!%!ne 
!l!"k!n nostalj!k algısıdır. Humeyn!’n!n get!rd!%! !deoloj! #ran m!ll! 
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devlet!ne !lah! b!r !dd!a katmı" ve #slam Cumhur!yet!n! adalets!z ve 
h!yerar"!k dünya düzen!n! de%!"t!rmekle görevlend!rm!"t!r.60 Böyle-
ce, #slam cumhur!yet! hem #slam dünyasına hem de Üçüncü dünya 
ülkeler!ne model olarak tahayyül ed!lm!"t!r. Hatta bunun da ötes!nde 
mes!yan!k b!r devlet model! olarak b!r kurtulu" reçetes! "ekl!nde al-
gılanagelm!"t!r. #ran devr!m!n!n bu s!yasal kültürü, Hatem!’n!n me-
den!yetler d!yalo%u ya da Ahmed!nejad’ın popül!zm!n!n arkasındak! 
ana mot!vasyon durumundadır. Dönemsel olarak #ran dı" pol!t!ka-
sına yönelt!len devr!mc!/statükocu, pragmat!k-real!st tanımlamaları 
bu algıyı !hmal etmemel!d!r. Bu yönüyle #slam devr!m!n!n get!rd!-
%! ant!-emperyal!zm ve yen! b!r düzey arayı"ı #ran’ın m!ll!/stratej!k 
menfaat tanımının vazgeç!lmez b!r parçası durumundadır.61

ABD ve "sra#l Kar$ıtlı%ı Temel#nde Yen# Düzen Arayı$ı
Bu yen! düzen arayı"ı bölgedek! mevcut kaot!k yapıdan !st!fade 

etmeye ve ABD-#sra!l kar"ısında d!ren!" hattını korumaya yönel!kt!r. 
#ran’ın stratej!s!n!n !lk öneml! unsuru F!l!st!n sorununu Arap top-
lumları üzer!nde nüfuzunu artırmak ve ABD kar"ıtı b!r yapılanma 
!ç!n kullanmaktır. Bu anlamda hem #sra!l’!n saldırgan pol!t!kasını 
devam ett!rmes! hem de #sra!l’!n bölgede yalnızla"tırılması #ran’ın 
ve müttef!kler!n!n beslenme kayna%ıdır.62 #k!nc!s! de uranyum zen-
g!nle"t!rmey! de !çeren nükleer teknoloj! sah!b! olmaktır. 1990’larda 
#slam devr!m!n!n !çte ve dı"ta !deoloj!k caz!bes!n!n azalmasıyla #ran 
devlet! nükleer teknoloj!ye sah!p olmayı hem !ç m!ll! dayanı"mayı 
me"rula"tırmak hem de bölgede yen! b!r düzen kurulması yönündek! 
!dd!asını güçlend!rmek !ç!n kr!t!k b!r unsur olarak görmekted!r. Böy-
lece hem dı"arıdan rej!m de%!"!kl!%! yapılamayacaktır hem de ABD 
ba"ta olmak üzere Batılı aktörler!n bölgedek! etk!s! azalacaktır.63

Bütün bunlarla b!rl!kte #ran model!, Ahmed!nejad dönem!nde 
rej!me yönel!k güçlü b!r muhalefet hareket! !le kar"ı kar"ıyadır.64 Ah-
med!nejad-Hamaney ger!l!m! bu yönüyle !ç s!yasette bölünmü" b!r 
yapıya !"aret etmekted!r. Ancak $!! k!ml!%! üzer!nden ve ABD/#sra!l 
kar"ıtlı%ı üzer!nden bölgesel hegemon!k role oynaması sebeb!yle bu 
muhalefet! yöneteb!lmekted!r. Petrol gel!r!ne dayalı b!r rant!ye dev-
let olarak #ran, kalkınma ve gel!r da%ılımı sorunlarını a"amayan oto-
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r!ter b!r rej!m!n ya"adı%ı sıkıntıları yansıtmaktadır.65 Dı" pol!t!kanın 
!ç s!yaset! pek!"t!rmede !deoloj!k olarak yo%un "ek!lde kullanılması 
bu model!n zaafını te"k!l etmekted!r.

#ran, devr!m! tak!p eden yıllarda bölgesel dı" pol!t!kasında her ge-
çen gün daha fazla $!! merkezl! b!r kutupla"manın tarafı olarak bel!r-
g!nle"m!"t!r. Bundan en fazla rahatsız olan !se Suud! Arab!stan, BAE, 
Katar ve Kuveyt g!b! d!%er Körfez ülkeler!d!r. Otor!ter monar"!lerle 
yönet!len bu ülkeler #ran’ın sınırlı da olsa demokras!s!nden ve ülkele-
r!ndek! $!!ler! harekete geç!rmes!nden ho"nutsuzluk duymaktadırlar. 
Geleneksel olarak do%rudan müdahale yer!ne örtülü operasyonları 
terc!h etmes!yle tanınan Suud! Arab!stan’ın Bahreyn’e K#K (Körfez #"-
b!rl!%! Konsey!) üzer!nden müdahale etmes! rahatsızlı%ın sınırlarına 
gel!nd!%!n! de göstermekted!r.66 #ran’ın mezhep temell! kutupla"tırma 
pol!t!kası Körfezdek! Sünn! ülkeler!n ABD’den s!lah satı"larını artır-
maları ve güvenl!k temel!nde daha otor!ter pol!t!kalara yönelmeler! 
!le sonuçlanmaktadır.67 Böylece çatı"ma potans!yel! ta"ıyan, güvenl!-
%!n ekonom!k !"b!rl!%!n!n önüne geçt!%! b!r bölgesel s!yasal kültürün 
yaygınla"masına katkıda bulunmaktadır. #sra!l kar"ıtlı%ı üzer!nden 
Arap kamuoyu üzer!ndek! etk!s! sebeb!yle rahatsızlık veren #ran’ın 
hegemon!k pol!t!kaları !le Körfez ülkeler!n! ABD’n!n daha fazla et-
k!s! altına g!rmeye zorlamaktadır. Sekter kutupla"tırma pol!t!kasının 
#ran rej!m!n!n kend!s!n! bölgede hegemon!k güç olarak sunmada ve 
Velayet-! Fak!h doktr!n! temell! !ç s!yasal düzen! pek!"t!rmede öneml! 
b!r !deoloj!k !"lev!n!n de oldu%u do%rudur. Bu yönüyle #ran $!! m!ll! 
k!ml!%!n! bölgesel $!! hareketlerle eklemlemeye çalı"makta ve reaks!-
yoner/kar"ıt b!r Sünn! blo%un olu"masını zorlamaktadır.

Arap Baharı ve "ran Model#n#n Sınırları
Arap Baharı’nın erken dönemler!nde, bu gel!"meler!n get!rece%! 

de%!"!m!n kend! dı" pol!t!ka emeller! !le örtü"tü%ü kanaat!nde olan 
#ran bu protesto hareketler!n! genelde destekler b!r tutum almı"tır. 
#ran’a göre “Batı destekl! la!k d!ktatörlere” kar"ı Müslüman halkların 
tepk!s!nden kaynaklanan bu protestolar ABD merkezl! b!r bölge s!-
yaset!n!n sonunu get!reb!lecek özell!kler ta"ımaktadır. Ayrıca, 1979 
#ran devr!m!n!n de Arap devr!mler! g!b! s!lahlı mücadele !çermeyen 
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protesto, boykot ve s!v!l !taats!zl!k !le gerçekle"t!r!lm!" olması hatır-
latılmaktadır. Böylece, #ran yönet!m! çok geç b!r tar!hte de olsa bu 
devr!mler!n #slam devr!m!nden etk!lend!%!n! ve Humeyn!’n!n vadet-
t!%! “büyük uyanı"ın” gerçekle"t!%!n! öne sürmü"tür.68 Bu çerçevede 
Mısır’da Müslüman Karde"ler ve benzer! #slam! hareketler!n etk!s!n!n 
artmasının #ran’ın tems!l ett!%! #slamcı s!yasete katkı sa%layab!lece%! 
dü"ünülmekted!r. Reform yanlısı #ranlı yazarlar da bölgedek! reform 
hareketler!n!n !lk tezahürünün 1997’de Hatem!’n!n cumhurba"kanı 
seç!lmes! !le ba"ladı%ı ve bu süreç kes!lmeseyd! #ran’ın Türk!ye’den 
daha etk!l! b!r poz!syonda olaca%ı görü"ünded!rler.69

Öte yandan, #ran’ın bölgedek! devr!mler! “Batı kar"ıtı” n!telemes! 
!le okuması kend! !ç s!yaset!ne yönel!kt!r. Özgürlük, demokras! ve 
gel!r da%ılımına vurgu yapan b!r gençl!k hareket!n!n #ran’dak! muha-
lefetle örtü"mes! de #ran açısında b!r hand!kap olarak görünmekte-
d!r. Muhal!&er!n $ubat 2011’de Tunus halkıyla dayanı"ma !ç!n yap-
tı%ı göster!ler!n sert b!r "ek!lde bastırıldı%ı hatırlanmalıdır. Ayrıca, 
Mısır ve Tunus g!b! ülkelerde demokrat!kle"en s!stemle entegre olan 
#slamcı hareketler!n #ran’ın tems!l ett!%! rad!kal ve sekter s!yasete al-
ternat!f olu"turma !ht!mal! de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu da 
#ran model!n!n sınırlarını göstermekted!r. 

Mezheb! sınırları a"mak !ç!n, #ran’ın Ortado%u’dak! hegemon!k 
söylemsel alanı öteden ber! ‘ant!-emperyal!zm’ kavramı etrafında 
örülmü"tür. B!rçok anal!z!n aks!ne, Sur!ye-#ran stratej!k !tt!fakı da 
aslen mezheb! b!r ba% üzer!nen de%!l, ancak bu kavram etrafında ku-
rulab!lm!"t!r.70 Ant!-emperyal!zm söylem! üzer!nden hem Nusayr! 
hem de Sünn! rev!zyon!st güçlerle !tt!fak kurab!len #ran, bu sayede 
kend!s!n! Ortado%u’dak! d!ren!" blokunun l!der! olarak tanımlaya-
rak mezhepler ötes! b!r alan açmaya çalı"mı", kısmen de bunu ba-
"armı"tır. Ancak Arap Baharı’nın get!rd!%! sonuçlardan b!r!s! de, 
#ran’ın ‘ant!-emperyal!zm’ söylem!n!n artık kend! mezheb! sınırla-
rını a"amadı%ını göstermes!d!r. Arap Baharı’nı ‘#slam! Uyanı"’ "ek-
l!nde tanımlayıp, ba"ka ülkelerde destek veren #ran, Sur!ye g!b! en 
öneml! müttef!k!n!n yıkılma r!sk! !le kar"ı kar"ıya kalması üzer!ne, 
bu tavrını de%!"t!rm!"t!r.71 Bu nedenle #ran’ın !lk zamanlardak! daha 
heyecanlı tavrı "!md! !lkesel olmaktan z!yade parçalı ve ba%lamsal 
b!r hale gelm!" durumda. #ran da artık bölgede kend! müttef!kler!-
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n!n çıkarları ve d!%erler! ayrımını öne çıkarmı", !lkesel tutumundan 
neredeyse tamamen vazgeçm!"t!r. 

#ran model!n!n en zayıf yanını !se s!yasal d!l!n!n kar"ıtlık ve re-
aks!yonerl!k üzer!ne, s!yasal prat!%!n!n !se mezhepç! b!r kutupla"ma 
üzer!ne oturmasıdır. Ayrıca bu model!n gündel!k hayatın seküler 
seçenekler! ve özgürlükler! açısından bakıldı%ında kend! toplumun-
da gördü%ü me"ru!yet kaybı dü"ündürücüdür. #ran devr!m!n!n mu-
hal!f ve devr!mc! çek!c!l!%!n!n otor!ter b!r yönet!m!n "!kayet ed!len 
yolsuzlu%una dönü"tü%ü de hatırlanırsa bu model!n Sünn! guruplar 
üzer!ndek! etk!s!n!n sınırları fark ed!lecekt!r. 

#ran !ç!n Sur!ye konusu da c!dd! b!r me"ru!yet sorunu yaratmı"tır. 
Asker! olarak destekled!%! Sur!ye’dek! rej!m!n en öneml! muhal!f!n!n 
#slamcı Müslüman Karde"ler hareket! olması c!dd! b!r çel!"k!ye !"a-
ret etmekted!r. #slamcı b!r dı" pol!t!ka gündem!yle yola çıkan #ran’ın, 
#slamcıların kar"ısında Arap m!ll!yetç!s!, la!k ve seküler b!r Baasçı 
rej!m! desteklemes! #ran’a s!yas! açıdan sempat! duyan bölgedek! 
neredeyse tüm #slamcı akımları bu ülke aleyh!ne çev!rmeye ba"la-
mı"tır. #ran’ın öngöremed!%! bu me"ru!yet kaybı orta vadede #ran’ın 
bölgesel güç olma potans!yel!n! er!terek, s!yas! etk! alanını daraltma 
potans!yel!ne sah!pt!r.72 Demokrat!kle"mey!, katılımı ve gel!r da%ılı-
mını temel alan b!r söyleme sah!p s!yasal hareketler !ç!n #ran model! 
caz!p görünmemekted!r. 

Bu tesp!tlerden hareketle #ran model!n!n $!! nüfuslar ve ABD/#s-
ra!l kar"ıtı gruplar üzer!nde madd! kaynaklar sa%lama yönüyle etk!l! 
olan sert güç temerküzlü b!r model oldu%u !ler! sürüleb!l!r.73 Bu da 
model!n yumu"ak gücünün $!!ler! ve !deoloj!k grupları harekete ge-
ç!rmen!n ötes!nde bölgedek! halkların farklı toplumsal kes!mler!n! 
kucaklayab!lecek özell!klere sah!p olmadı%ını göstermekted!r. Suud! 
Arab!stan’ın tems!l ett!%! Selef! ve Vahhab! #slamcılı%ı !le de b!r dü"-
manlık !çer!s!nde olması y!ne öneml! b!r dezavantaj olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Bu model!n bölge halkları nezd!ndek! en çek!c! yanı ku"kusuz 
ABD’y! bölgeye sürekl! zal!mce müdah!l olan b!r dı" küresel güç 
olarak ve #sra!l’! de bölgeye Batılı güçlerce monte ed!lm!", bünyeye 
a!t olmayan bölgesel b!r aktör olarak ötek!le"t!rmes!nden kaynak-
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lanmaktadır. Nükleer güç olma konusundak! ısrarı !le ABD’ye, böl-
gedek! mevcud!yet!n!n me"ru!yet!n! redderek #sra!l’e kar"ı takındı%ı 
muhal!f ve meydan okuyucu tutum bölgedek! ABD ve #sra!l kar"ı-
tı h!sler! tatm!n eder görünmekted!r. Bu tutumu bölgedek! halklar 
düzlem!nde Suud! Arab!stan’ın tems!l ett!%! Amer!kan müttef!k! oto-
r!ter model!n me"ru!yet!n!n altını oymaktadır. Bölge !ç!n bölgeden 
kaynaklanan düzen f!kr!n! mezheb! çıkarlar leh!ne terk eden #ran, 
devr!mle ba"ladı%ı özgün model olma "ansını öneml! ölçüde sınır-
landırmı" görünmekted!r. Bu model!n tam kar"ısında olan ve bölge-
y! güvenl!kle"t!ren d!%er b!r tarz-ı s!yaset Suud! Arab!stan tarafından 
yürütülmekted!r.

Suud# Arab#stan Model#: Statükocu Monar$# ve Vahhab#l#k 
Suud! Arab!stan, #slam ve Arap dünyasında ço%u zaman gözden 

kaçan der!n b!r nüfuza sah!pt!r. Sünn! #slam dünyasındak! çe"!tl! Se-
lef! hareketlere (Tal!ban’dan Irak’tak! Sünn! gruplara kadar) sa%ladı%ı 
destek,74 ABD !le yakın !tt!fak !l!"k!s! ve Körfez bölges!ndek! l!derl!%! 
ve özell!kle son dönemde #ran kar"ıtı “Sünn! blo%u” 75 olu"turması !le 
Suud! Arab!stan bölgen!n en öneml! ülkeler!nden b!r!s!d!r. Saddam 
Hüsey!n rej!m!n!n yıkılması !le Irak’ın ve Mübarek yönet!m! döne-
m!nde Mısır’ın l!derl!k rolünden !y!ce uzakla"ması bu ülken!n Arap 
dünyasındak! etk!s!n! artırmı"tır.

Suud! Arab!stan model!, Anayasal monar"! f!kr!n! b!le kabulle-
nemeyecek ölçüde muhafazakar olan Vahhab!l!%!n76 yönett!%! b!r 
otor!ter rej!m! tems!l etmekted!r. Bu !t!barla bölgedek! yen! düzen!n 
m!mar!s!n!n "ek!llenmes!nde statükocu da olsa kr!t!k b!r role sah!p-
t!r.77 Tunus d!ktatörüne kucak açmakla, Mübarek’e destek vermekle 
ve Bahreyn’e K#K üzer!nden asker göndermekle bölgedek! statüko-
nun kales! oldu%unu ortaya koymu"tur. Buna kar"ın L!bya, Sur!ye ve 
kısmen Yemen’de Arap Baharı’nın e%!l!m!n! tak!p etm!"t!r. Buna ek 
olarak Arap Baharı’nın dalgalarının petrol zeng!n! Körfez ülkeler!n! 
vurmasının önünde dalgakıran olarak duraca%ını gösteren b!r mo-
del! tems!l etmekted!r. 

Bu model!n en bel!rg!n yanı g!tt!kçe #ran model!n!n tam kar"ı-
sında konumlanması, teo-pol!t!k gücünü #ran g!b! kullanması, ku-
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tupla"macı ve sekteryen s!yaset! !le #ran model! !le benze"mes!d!r. 
B!r yandan #ran ve onun etk!s!ndek! $!! hareketler tarafından ku"a-
tılmı"lık duygusu ve güvenl!k tehd!d! h!sseden öte yandan bölgedek! 
demokrat!kle"me ve katılım talepler!n! sosyal yardım pol!t!kaları !le 
a"maya çalı"an Suud! Arab!stan monar"!s! g!tt!kçe bölgesel statüko 
!le özde"le"mekted!r. Bu durumun en kr!t!k yanı bölgesel statükonun 
son gel!"melerden sonra sürdürüleb!l!r olmadı%ının fark ed!lmek !s-
tenmemes!d!r. ABD’n!n “düzenl! geç!"” (orderly trans!t!on) yakla"ı-
mı !le bölgesel de%!"!m! yönetmeye çalı"tı%ı b!r dönemde bu model!n 
kend!n! reform etmey! reddetmes! kısa vadede otor!ter yönünü pe-
k!"t!rmekte orta ve uzun vadede !se me"ru!yet kaybını beraber!nde 
get!rmekted!r.78 Ancak bu model!n bu özell!kler! !le !ç!ne kapanık ol-
du%u dü"ünülmemel!d!r. Özell!kle “#ran tehd!d!n!n” sa%ladı%ı !mkan 
!le bölgede adı konulmamı" ama gözden kaçmayan kutupla"tırıcı ve 
sekteryan b!r “Sünn! l!derl!%!”79 üstlenmekted!r. Körfez ülkeler!n!n 
aynı güvenl!kle"t!rme ve otor!terl!k sürec!n! ya"adı%ı hatırlanırsa 
Suud! Arab!stan model!n!n gücü de daha !y! anla"ılacaktır.80 Arap 
Baharı’na ra%men bölgede otor!ter rej!mlerden kurtulmanın h!ç-
te kolay olmadı%ı L!bya, Sur!ye, Yemen ve Bahreyn örnekler!nden 
anla"ılmaktadır. Bu !t!barla Suud! Arab!stan model! özell!kle petrol 
gel!r! yüksek rant!yec! rej!mler!n halkları !ç!n de%!lse de yönet!c!ler! 
!ç!n caz!p görünmekted!r. 

Suud! Arab!stan’ın demokrat!k b!r gündem! olmaması, monar"!y! 
d!n! b!r söylemle me"rula"tırması ve yayılmacı b!r d!n s!yaset! yürüt-
mes! Arap Baharı konusunda bu ülkey! c!dd! "ek!lde korumaktadır.81 
Bu ülken!n Vahhab! sekteryen ve yayılmacı s!yaset!n!n kökler! 18. 
Yüzyıldak! #bn-! Suud ve Muhammed #bn-! Abdul Vahhab arasında 
ula"ılan !tt!faka82 kadar ger! götürüleb!l!rse de son kırk yılda dı" po-
l!t!kada öneml! b!r unsur hal!ne gelm!"t!r. Özell!kle 2003 Irak !"gal! 
ve 2010 sonunda ba"layan Arap devr!mler!n!n get!rd!%! dönü"üm bu 
unsurun daha da vurgulanab!lece%! uluslararası ve bölgesel b!r kon-
jonktür yaratmı"tır. Suud! Arab!stan’ın Vahhab! sekteryen s!yaset!n!n 
Lübnan ve Sur!ye’n!n aks!ne Irak özel!nde Ba"bakan Mal!k!’y! destek-
leyen ABD !le tam örtü"med!%! söyleneb!l!r. Suud! Arab!stan destekl! 
Selef! grupların a"ırılı%a ve s!lahlı mücadeleye kolaylıkla savrulab!l-
mes! de üzer!nde durulması gereken b!r sıkıntı kayna%ıdır. Y!ne de 



42

TÜRK DI! POL"T"KASI YILLI#I 2011

Suud! Arab!stan’ın Vahhab!l!k s!yaset!n!n 1979’a kadar komün!zm, 
daha sonra da #ran devr!m! kar"ısındak! küresel ABD stratej!s!n!n ta-
mamlayıcı b!r unsuru olarak !"lev gördü%ü unutulmamalıdır.83 

Bölgesel Düzen, ABD ve K"K’#n Dönü$en "$lev#
Hanedan ve ulema !tt!fakı !le geleneksel ve #slam! l!derl!k reto-

r!%!n! b!rle"t!ren Suud! Arab!stan So%uk Sava" dönem! boyunca 
ABD’n!n gözünde Mısır, Yemen, Lübnan ve Afgan!stan g!b! ülkeler-
dek! hasım post-kolonyal m!ll!yetç!, sosyal!st veya asker! d!ktatör-
lük yönet!m modeller!ne kar"ı dengeley!c! b!r modeld!. Bu ülken!n 
sah!p oldu%u petrol gel!rler!n!n b!r kısmı Suud! Arab!stan’ın rolü 
ve ABD’n!n menfaatler! !ç!n dost güçlere aktarılmalıydı. K#K dah!l 
olmak üzere 1980’lerde Körfez bölges!ndek! s!yaset!n eksen ülkes! 
olarak Suud! Arab!stan #ran devr!m!n!n d!n! ve s!yas! etk!ler!n! sınır-
landırmak m!syonunu üstlenm!"t!r.84 #k! ülke arasındak! !l!"k!ler de 
daha çok bu dönemden sonra, Ayetullah Humeyn!’n!n Arap halkla-
rını kend! monar"! rej!mler!n! dev!rme ça%rısı !le problem ya"anma-
ya ba"lamı"tır.85 Y!ne son zamanlarda !y!ce yerle"en !nancın aks!ne, 
!k! ülke arasındak! !l!"k!ler sürekl! gerg!n olmamı", tam ters!ne !n!"l! 
çıkı"lı b!r sey!r !zlem!"t!r. #ran’la !l!"k!ler!n yumu"adı%ı ve H!zbullah- 
el-H!caz’la barı" yapılan 1997-2003 arası dönem, gerek #ran-ABD 
!l!"k!ler!n!n, gerekse de Suud-#ran !l!"k!ler!n!n düzeld!%! b!r zama-
nı !"aret etmekted!r.86 #k! ülke !l!"k!ler!n! bugünkü noktaya get!ren 
gel!"melerse, 2006 yılında ya"anan #sra!l-H!zbullah Sava"ı, aynı yıl 
ya"anan Hamas-El-Fet!h mücadeles! ve y!ne aynı yıl z!rveye çıkan 
Irak’tak! mezhep sava"ıdır.87 

Suud! Arab!stan açısından K#K kurulma amacı olan ekonom!k 
entegrasyonu da daha sonrasında gel!"en asker! !"b!rl!%! hedef!n! de 
a"mı", artık !k! boyutlu b!r s!yasal anlam ta"ımaktadır: #ç güvenl!%!n 
ve bölgesel statükonun korunması.88 Arap Baharı’ndan sonra K#K’!n 
!k! yen! !"lev! daha olmu"tur. #lk! Suud! Arab!stan’ın öncülü%ünde ve 
Suud dı" pol!t!kası ç!zg!s!nde, monar"! rej!mler!n! rad!kal hareket-
lerden korumaktır. #k!nc! olarak da, son dönemde petrol ve do%al 
gaz sonrası ekonom!ler!n! planlamaya çalı"an ve g!derek b!r jeo-eko-
nom!k f!nans merkez! hal!ne gelen Körfez’!n bu yapıyı korumak !ç!n 
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!ht!yaç duyaca%ı !st!krarın garant!s! olma !"lev!d!r.89 Kuruldu%unda 
Irak ve #ran bugün !se #ran g!b! bölgesel güçler kar"ısında K#K, Suud! 
Arab!stan’ın etrafındak! nüfuz bölges!n! korumanın b!r unsuru ola-
rak de%erlend!r!lmekted!r.90Suud! Arab!stan, ABD’n!n Bahreyn’dek! 
ayaklanmaları durdurmak !ç!n muhalefetle görü"me önermes!ne 
katılmayarak muhalefet!n bastırılmasında K#K altında Bahreyn’e 
asker! müdahalede bulunarak yen! dönemde statükonun en öneml! 
koruyucusu oldu%unu ve bu noktada gerek!rse ABD !le b!le ters dü-
"eb!lece%!n! gösterm!"t!r.91 Konsey! Ürdün ve Fas’ı da dah!l ederek 
gen!"letme !ste%! de bu kar"ı dengeleme s!yaset!n!n gen!"leme tav-
rının !"aret!d!r.92 Bu tavrını da #ran’ın protestoları organ!ze ett!%! ve 
bölgede yayılmacı b!r s!yaset yürüttü%ü tez! !le me"rula"tırmaktadır. 
Ancak Arap Baharı sonrasında bu tez b!r bölgesel stratej!n!n ana ar-
gümanını olu"turmaktadır. 93

Arap devr!mler! sonrasında $!!-Sünn! kutupla"masına g!den 
Ortado%u’da Suud! Arab!stan ABD stratej!s!ndek! kr!t!k konumu-
nu korumaktadır. ABD, Suud! Arab!stan’ı kaybetmemekle94 Arap 
Baharı’nı ya"atmak arasındak! denklemde K#K’! hem Suud a!les!n! 
rahatlatacak hem görüntüyü kurtaracak hem de #ran’ı durduracak 
b!r formül olarak görmekted!r. Ortado%u’dak! yen! düzen! "!md!-
den "ek!llend!rmek !steyen ABD hem yükselen #ran tehd!d!ne hem 
de demokrat!k b!r Mısır’ın üretece%! güvenl!k r!skler!ne kar"ı K#K’!n 
NATO benzer! b!r güvenl!k !tt!fakına dönü"mes!ne sıcak bakacaktır.95

Vahhab#l#k ve Yayılmacı Teo-Pol#t#k
Vahhab!l!%!n ulusötes! ba%lantıları, $!!-Sünn! kutupla"ması teme-

l!nde sa%ladı%ı sekteryen me"ru!yet, f!nansal gücü ve ABD’n!n s!ya-
sal ve asker! deste%! bu model!n en güçlü yanları olarak bel!rg!nle"-
mekted!r. Suud! Arab!stan’ın yumu"ak gücünün b!r parçası olarak 
Vahhab!l!%!, hal!fel!%!n 1924’te kaldırılmasından sonra Suud! devle-
t!n! $er!ate göre yönet!len #slam! s!yaset model! olarak sunmakta-
dır. Kamusal d!ndarlık prat!kler!n!n yanı sıra alkolün yasaklanması, 
#slam! mahkeme ve kurumların kurulması, mesc!tler !n"a ed!lmes!, 
petrol paralarının Hac mekanlarına yatırılması ve d!n! hareketler!n 
f!nanse ed!lmes! bu !dd!anın göstergeler! olarak somutla"makta-
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dır.96 Hac !badet!n! yer!ne get!ren m!lyonlarca Müslümana kend!-
s!n! #slam’ın koruyucusu olarak sunan Suud! Arab!stan devlet! aynı 
zamanda 1970’lerden !t!baren b!rçok Müslüman ülkeden gelenlere 
Vahhab!l!%! sunan b!r d!n! e%!t!m vermekted!r. Ayrıca petrol gel!r-
ler! !le H!nd!stan, Pak!stan ve Afr!ka ülkeler!nde Vahhab!l!%! yayan 
mesc!t, medrese ve #slam merkezler! !n"a ett!rm!"t!r. Daha ba"ından 
!t!baren bu “yayılmacı d!n s!yaset!”97 çok yönlü b!r !"lev üstlenm!"t!r. 
B!r yandan çevre bölgelerde Suud! !kt!dar alanını gen!"leterek m!ll! 
menfaatler!n! korurken öte yandan Arap m!ll!yetç!s! ve sol akımlar 
kar"ısında Batı’nın s!yasal projeler!n!n garant!ye alınmasına katkı 
sunmu"tur. 1973 kr!z!nden sonra petrolün get!rd!%! ekonom!k zen-
g!nl!k ve sembol!k d!n! sermaye b!rb!r!n! bütünleyerek, aslında Su-
ud! el!t! arasındak! b!rl!%! de sa%layan öneml! b!r pek!"t!rme unsuru 
olarak, #slam karde"l!%! dayanı"ması altında ulusötes! yen! sadakatle-
r!n ve a%ların kurulmasını mümkün kılmı"tır. Lübnan’da Ref!k Har!-
r!,98 Yemen’de El-Ahmer ve d!%er bazı a"!retler R!yad’la menfaatler!n! 
örtü"türen aktörler olmu"tur. 

Suud!ler!n #slam’ın h!zmet!nde b!r d!n! s!yaset yürüttü%ü !dd!ası, 
s!yasal/stratej!k menfaatler!n ve hede&er!n ‘#slam’ın gerçek tems!l!’ 
söylem! !le örtülmes!n! ve böylel!kle medyada savunulmasını kolay-
la"tırmı"tır. Bunun Suud! Arab!stan’ı bölgede !st!krar unsuru olarak 
gören ABD, bazı Avrupa devletler! ve hatta #sra!l tarafından destek-
lend!%!n! söylemek mümkündür.99 Bununla b!rl!kte, #slam’ın kutsal 
mekanlarını yönetmes! (moralpol!t!k: yumu"ak güç) ve petrolden 
gelen büyük gel!r elde etmes! (r!yalpol!t!k: sert güç) sadece Suud! 
Arab!stan’ın ulusötes! b!r s!yaset yürütmes!n! kolayla"tırmıyor aynı 
zamanda rak!p #slam anlayı"larına sah!p olan #ran, H!zbullah ve El-
Ka!de g!b! devlet ve gruplar tarafından meydan okumaya muhatap 
olmaktadır. Bu gruplar Suud! Arab!stan’ın sadece #slam adına konu"-
ma ve “do%ru #slam’ı” tems!l etme !dd!asını de%!l b!zat!h! s!stem!n 
me"ru!yet!n! de kökten sorgulayan b!r konumdadır.100

Ku"kusuz Vahhab!l!k tek b!r bütün de%!ld!r, farklı Vahhab! yo-
rumları hem Suud! Arab!stan rej!m!n!n me"ru!yet!n! sa%lamakta 
hem de 1979 Mekke Baskınında oldu%u üzere b!zzat varlı%ına mey-
dan okuyan rad!kal muhalefet!n !deoloj!k temel!n! olu"turmakta-
dır.101 Rej!m Vahhab!l!%!n muhal!f vers!yonlarını (Sahva hareket! 
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g!b!) c!ns!yet, e%!t!m ve d!n! prat!kler konularında sosyo-kültürel 
anlamda entegre ederken s!yasal alanda dı"a yöneltm!", muhalefet!n 
Irak, Çeçen!stan ve Afgan!stan c!hatlarına katılmasını te"v!k etm!"-
t!r.102 Sahva hareket! 1980’lerde Müslüman Karde"ler’!n Suud! Ara-
b!stan ün!vers!teler!ne get!rd!%! !deoloj!k hareketl!l!kle olu"mu"tur.103 
Sovyetlere kar"ı c!hatla beslenen bu muhalefet Çöl Fırtınası Harekatı 
sırasında Amer!kan güçler!n!n Suud! Arab!stan’da konu"lanması !le 
yönet!m ve ABD kar"ıtı b!r konuma dönü"mü"tür. D!%er b!r dey!"le, 
Suud! Arab!stan dı"a yönlend!rd!%! c!hat hareketlenmes!n!n rej!m 
kar"ıtı s!lahlı muhalefete dönü"mes!n! engelleyemem!"t!r. 11 Eylül 
saldırılarından sonra rad!kal hareketlerle mücadele !ç!n b!rçok yar-
dım kurulu"u kapatılmı", ılımlı b!r #slam anlayı"ı üreteb!lmek !ç!n 
d!n! e%!t!m müfredatları de%!"t!r!lm!"t!r. Ayrıca, medya organları 
!le bu hareketler modern Har!c!ler olarak ele"t!r!lm!"lerd!r. Böylece 
Suud! Arab!stan’ın yayılmacı d!n s!yaset!n!n sonuçlarından b!r!s! de 
Suudluların devletler! tarafından kontrol ed!lemeyen ve a!d!yet!n! 
küresel b!r ümmete ba%layan otonom ulusötes! aktörlere dönü"mes! 
olmu"tur.104

Muhal!f Vahhab! yorumlara ra%men resm! Vahhab! ulemanın 
Suud a!les!ne dı" pol!t!ka konusunda verd!%! destek rej!m!n ayakta 
kalmasında kr!t!k b!r öneme sah!pt!r. Bu destek Vahhab!l!%!n Suud! 
Arab!stan ve ABD arasındak! !l!"k!lerde bel!rley!c! olmasını engelle-
m!" ve !l!"k!ler!n stratej!k/m!ll! menfaat temel!nde yürütülmes!n! de 
kolayla"tırmı"tır.105 Usame B!n Lad!n ve el-Ka!de örne%! !se Vahha-
b!l!%!n nereye savrulab!lece%!n! gösterm!"t!r. Bütün bunlara ra%men 
G. W. Bush dönem!nde Suud! Arab!stan’ın demokras! promosyonu 
pol!t!kasına hedef olmaması bu ülken!n hem petrolün sorunsuz p!-
yasalara aktarılmasındak! rolü !le hem de bölgede statükonun ko-
runmasında oynadı%ı özgün rolle !lg!l!d!r.106

Suud# Arab#stan Model#n#n Sınırları ve Bölgedek# Dengeler
Bu model!n en zayıf yanı muhafazakarlı%a ve otor!terl!%e daya-

nıyor olmasıdır. Kadınlara gündel!k hayatta uygulanan ayrımcılık 
örne%!nde de kend!n! gösteren katılım kar"ıtı muhafazakar tutum, 
yüksek petrol gel!rler!n!n b!r rü"vet "ekl!nde da%ıtılmasına ra%men 
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uzun vadede sürdürüleb!l!r b!r perspekt!f ta"ımamaktadır. Türk!ye 
model!n!n ve daha öneml!s! muhtemel b!r Mısır model!n!n katılımcı 
karakter! orta ve uzun vadede en çok Suud! Arab!stan otor!ter mo-
nar"!s!n! zora sokacaktır. Müslüman Karde"ler hareket!n!n demok-
ras!, özgürlük ve adalet söylem! etrafında ya"ayaca%ı muhtemel b!r 
dönü"üm Vahhab!l!%!n Arap dünyasındak! etk!ler!n! sınırlandıra-
caktır. Bunun yanısıra Mısır-#sra!l !l!"k!ler!n!n yen! dönemde daha 
ger!l!ml! olaca%ı, Türk!ye-#sra!l !l!"k!ler!nde sürmekte olan gerg!nl!-
%!n b!r süre daha devam edece%! gözönüne alınırsa, #sra!l’! ele"t!rme-
yen, #sra!l !le gerg!nl!k ya"amayan Suud! Arab!stan’ın Ortado%u’dak! 
en öneml! me"ru!yet kaynaklarından b!r!nden mahrum olaca%ını ve 
bunun Suud! Arab!stan model!n!n en öneml! zaa&arından b!r! ola-
ca%ı söyleneb!l!r. Tahr!r Devr!m! kısa vadede olmasa da orta ve uzun 
vadede Mısır’ı yen!den Arap dünyasının kalb!ne yerle"t!rm!"t!r. 
Daha önce Müslüman Karde"ler’e destek veren Suud! Arab!stan’ın 
Yen! Mısır’da Selef! gruplara yakın durması,107 aslında Mısır !le de 
rekabet hal!nde olan b!r bölgesel düzen anlayı"ını yansıtmaktadır. 
Selef!lere verd!%! destekle b!r yandan Müslüman Karde"ler’! Sünn!c! 
b!r blokla"ma !çer!s!nde tutmaya çalı"an Suud! Arab!stan öte yandan 
b!rçok Arap ülkes!nde parçası ya da !l!"k!l! örgütü olan Müslüman 
Karde"ler yönet!m!ndek! Yen! Mısır’ın get!rece%! rekabet! dengele-
meye çalı"maktadır.108 Müslüman Karde"ler’!n b!rçok Körfez ülke-
s!nde de yaygın b!r örgütlenmeye sah!p olması da Suud! Arab!stan’ı 
bu harekete kar"ı mesafel! hale get!rmekted!r.109 Ancak tüm bunla-
ra ra%men, Suud! Arab!stan’ın en çok yatırım yaptı%ı hareket olan 
Selef!ler!n de Suud yanlısı olarak kalaca%ı "ekl!ndek! beklent!, !çsel 
farklılıklar açısından oldukça zeng!n olan Selef! hareket! yekpare b!r 
bütün olarak görme hatasından kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar-
la b!rl!kte Suud! Arab!stan model!n!n bölgede ABD yanlısı, Sünn! 
otor!ter kutbu b!r süre daha akt!f b!r "ek!lde tems!l etmeye devam 
edece%! ortadadır.

Suud! Arab!stan, özell!kle Irak’ta Sünn! grupların s!lahlandırıl-
ması ve e%!t!lmes!nde #ran’a kar"ı kazandı%ı tecrübey! bölgesel b!r 
v!zyona ta"ıma çabasına g!rm!"t!r. Lübnan’da Sünn! gruplar !ç!ndek! 
sekter s!yas! grupları güçlend!ren Suud! Arab!stan, Har!r! su!kastı !le 
c!dd! b!r darbe yem!"t!r.110 Har!r! su!kastının ardından bölgesel güç 
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sava"ında asker! tedb!rler! de masaya yatıran Suud! Arab!stan, Sur!ye 
!ç!ndek! muhalefet!n #slamcı ve Sünn! tabanını destekleyerek, #ran’ın 
bölgedek! oyununu kesmeye, sahada akt!f olarak bu açılımı dengele-
mek !ç!n mezhep sava"ını sürdürmey! hede&emekted!r.111

#ran’ın ve $!! tehd!d!n!n oldu%u bölgelerde bu s!yaset! sürdüren 
Suud! Arab!stan özell!kle ABD’n!n Mübarek ve Sal!h’!n arkasında 
durmamasından dolayı bölgede yalnızla"tı%ını h!ssederek, ABD’ye 
alternat!f olarak Pak!stan ve Ç!n !le de temasa g!rmeye çalı"mak-
tadır. Suud! Arab!stan’ın Ç!n !le !l!"k!ler! genell!kle ekonom!, enerj! 
ve petro-k!mya alanındak! çe"!tlend!rme !ste%!yle !l!"k!l!d!r. 112 An-
cak Pak!stan’la !l!"k!lerde asker! !"b!rl!%! öne çıkarken ve #ran’a kar"ı 
gerek mezhep üzer!nden gerekse de stratej!k açıdan b!r dengeleme 
pol!t!kası da göze çarpmaktadır.113 Suud! Arab!stan’ın bu pol!t!kası 
mezhep gerg!nl!%!n!n ya"anmadı%ı Mısır örne%!nde !se ger! tepmekte 
ve Müslüman Karde"ler g!b! ana damar Sünn! grupları kend! mode-
l!nden yabancıla"tırmaktadır. Hem #ran hem de Suud! Arab!stan’ın 
tems!l ett!%! kutupla"tırıcı/sekter bölgesel s!yaset!n tüm bölgey! es!r 
almasının önündek! etk!n aktör Türk!ye model! ve onun yen! dı" po-
l!t!kası g!b! görünmekted!r.

Türk#ye Model#: Yükselen Özgüven ve Batı’yla "slam Arasında 
Kurulan Yen# Denge

Tunus ve Mısır’da ba"layan Arap Baharı ve ardından gelen bu ülke-
ler!n nasıl b!r "ek!l alaca%ı tartı"ması asırlık b!r konuyu yen!den gün-
deme get!rd!: Türk!ye Ortado%u !ç!n model m!d!r? Sovyetler B!rl!%!’n!n 
çözülmes! ve So%uk Sava"’ın b!tmes!yle Orta Asya’da yen! ortaya çıkan 
devletler!n demokrat!kle"mes! ve l!beralle"mes! !ç!n Türk!ye model!n! 
!zlemes! !ht!mal! akadem!k tartı"malara neden olmu"tur. 114 Aslına ba-
kılırsa, Osmanlı #mparatorlu%u’nun son dönem Islahat hareketler!n-
den, özell!kle Cumhur!yet’!n kurulu"undan !t!baren uluslararası kon-
jonktüre göre, farklı zaman ve mekanlarda ‘yen!’ Türk!ye’n!n kend!s!n! 
dünyanın yen! gerçekler!ne uyum sa%lama çabasıyla ‘!lham kayna%ı’ 
ya da ‘hak!k!’ b!r model oldu%u savunulmu"tur.

Model tartı"masının en yakın örnekler! !se son 10 yıl !çer!s!nde 
AK Part! dönem!nde gündeme gelm!"t!r. $u !k! ça%da" örnek ‘Model 
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ülke Türk!ye’ nosyonunun nasıl ele alındı%ını göstermekted!r: Tür-
k!ye, 11 Eylül saldırılarının hemen ardından, b!r öncek! ABD Ba"-
kanı George W. Bush’un ‘özgürlük gündem!’ stratej!s! çerçeves!nde, 
ılımlı #slam’ın sembolü ve Ortado%u’da demokrat!k b!r model olab!-
lecek b!r ülke olarak sunulmu"tur.115 Daha yakın b!r örnek !se Barack 
Obama’nın özell!kle Arap Baharı sonrası Ortado%u’dak! de%!"mekte 
olan otor!ter toplumlarda #slamcıların demokrat!k hayata katılması 
ba%lamında Türk!ye’y! model olarak göstermes!d!r.

Model tartı"ması sadece ABD ba"kanlarının dü"ünces! olarak kal-
saydı Türk!ye böyles! b!r tartı"manın nesnes! olmazdı. Bu tartı"mayı 
asıl de%erl! kılan, ABD ba"kanlarının ötes!nde/yanında, Ortado-
%u’dak! yen! demokrat!kle"en ülkeler!n, Tunus’ta Ra"!t Gannu"!’n!n 
Nahda Hareket! ya da Mısır’dak! Müslüman Karde"ler g!b! #slamcı 
aktörler!n de kend!ler!n! #ran ve Tal!ban örnekler!nden ayrı"tırmak 
!ç!n Türk!ye’n!n tecrübes!n! uygulama n!yetler!n! açık etm!" olmala-
rıdır.116 AK Part! !kt!darı dönem!nde #slam’la seküler demokrat!k b!r 
tecrübey! b!rle"t!rd!%! söylenen Türk!ye’y! Ortado%u’ya model olarak 
göstermek belk! de !lk defa çok farklı kes!mlere aynı anda çek!c! gel-
mekted!r. 117 Bu nedenle bu kez Türk!ye’n!n model olarak göster!lme 
sebeb! hem Kemal!zm hem de Kemal!zm! “yıkmaya yöneld!%!” !dd!a 
ed!len AK Part! !kt!darıdır. Güvenl!k, demokrat!kle"me ve ekonom!k 
kalkınma arasında yen! b!r denge kurarak m!ll! menfaat kavramına 
get!rd!%! yen! tanımla AK Part! !kt!darı, !lg!nç b!r tecrübey! tems!l 
etmekted!r. Türk!ye’n!n model olarak tartı"ılmasının en öneml! ne-
denler!nden b!r! de yakın zamanda s!v!l ve asker! bürokrat!k el!tler!n 
s!yaset kar"ısında güç kaybetmes!d!r. B!r ba"ka dey!"le ülken!n ka-
der!ne ulusal güvenl!k konuları da dah!l karar verenler!n artık s!yas! 
el!tler olması, benzer b!r süreçten geçen de%!"!m sürec!ndek! Tunus 
ve Mısır g!b! ülkeler !ç!n Türk!ye’y! son derece caz!p b!r örnek hal!ne 
get!rmekted!r.

Türk#ye Model#n#n Caz#bes# ve Paradoksu
Türk!ye’n!n modell!%! konusunda çarpıcı olan nokta, s!yas! poz!s-

yonları ve gündemler! b!rb!r!ne zıt olan aktörler!n; ABD ve #slamcı 
grupların Türk!ye tecrübes!n! model olarak önermes! ya da kabul 
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etmes!d!r. Bu paradoksun anla"ılması !ç!n b!rb!r!yle yarı"an ve Türk 
model!n!n ne oldu%u hakkında farklı anlatıları sah!plenen en az üç 
temel s!yas! grubu tesp!t etmek gerekl!d!r. #lk grup, Türk!ye model!n! 
asker! vesayet altında kontrollü b!r modernle"me ve #slamcı aktörle-
r!n s!yas! s!steme entegrasyonu çerçeves!nde okuyan, Ortado%u’nun 
kah!r ekser!yetle otor!ter seküler el!tler!d!r. Bu grubun ‘Türk!ye mo-
del!’ #slam ve modernl!k arasındak! !l!"k!y! bazı önyargılarla okuyan 
Avrupamerkezc! ve Oryantal!st b!r anlayı"a dayanır. Bunlara göre 
Ortado%u halkları demokras!y! ta"ıyab!lecek olgunlu%a henüz er!"-
mem!"t!r. Bu nedenle bu olgunla"ma tamamlanana kadar, geç!" sü-
rec! boyunca asker! vesayet gerekl!d!r.118 Y!ne bu grup, #slamcıların 
ülken!n Batı yanlısı yönel!m!n! garant! altına alınıncaya kadar terb!-
ye ed!leb!lece%! dü"ünces!ne dayanır. Obama yönet!m!nde bu !nanç 
hüsnü tab!rle ‘düzenl! geç!"’ "ekl!nde !fade ed!lm!"t!r. Y!ne bölge-dı"ı 
Batılı uzmanlara göre de Türk!ye model!, bu hal!yle daha gen!" b!r 
çevreleme (conta!nment) stratej!s!n!n parçası olarak görülmekted!r. 
Türk!ye model!n! bu "ek!lde formüle edenler, Arap Baharı’nın etk!-
s!n! kontrol altına almak !steyen ‘kar"ı-devr!mc!’ b!r gündemle ve 
Türk!ye’ye ra%men onu model olarak sunmaktadırlar.119 

Ekser!yetle bölgedek! #slam! Hareketlerden olu"an !k!nc! grup !se 
Türk!ye’y! tamamen farklı nedenlerle model olarak görmekted!r. Bu 
grup Türk!ye model!nden AK Part! yönet!m!nde son on yılda ya"a-
nan dönü"ümü anlamaktadır. Demokrat!k seç!mlerle !kt!dara gelen 
AK Part!’n!n #slam !le demokras!y! b!r araya get!rd!%!, #slamcıları 
s!yas! hayata kattı%ı, hukukun üstünlü%ünü tes!s ett!%! ve ekono-
m!k gel!"mey! sa%ladı%ı b!r tecrübey! önemsemekted!rler.120 Dahası, 
Türk!ye’n!n görece ba%ımsız b!r aktör olarak #sra!l’! ele"t!reb!l!yor 
olması121 da bu gruba h!tap eden öneml! özell!kler!nden b!r!s!d!r. #s-
lamcı hareketler!n Türk!ye model!n! çek!c! bulmasının nedenler!n-
den b!r d!%er! de ekonom!k !mt!yazları olan asker! el!tler!n hüküm 
sürdü%ü Neo-Memluk yönet!mler!nden, #slamcıların da s!yaset!n 
parçası oldu%u b!r demokrat!k düzene geç!"!n örne%! olmasıdır.122 
Me"ru!yetler!n! #slamcı hareketler! bastırmak olarak yen!den kodla-
yan Baasçı hareketler!n !kt!dardan uzakla"masıyla s!yasete katılan #s-
lamcıların, örnek olarak kend!ler!yle benzer geçm!"e sah!p b!r part!-
n!n ya"adı%ı demokrat!kle"me ve mukted!r olma tecrübes!n! seçmes! 
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!se bölgedek! s!v!l-asker !l!"k!ler!n!n dönü"ümü açısından do%al b!r 
gel!"med!r. 

Üçüncü grup !se Türk!ye’ye baktı%ında demokrat!k dönü"üm, 
canlı ekonom!k gel!"!m, özgürlükçü s!yas! hayat ve ço%ulcu b!r ya"am 
tarzı gören gen!" halk k!tleler!d!r.123 Bu kes!m Türk d!z!ler! üzer!nden 
Türk!ye’dek! hayatın l!beral yanlarını görmekte ve bu hayat tarzına 
ra%bet neden!yle Türk!ye’ye !lg! duymaktadır.124 Bu yönüyle Türk!-
ye model! b!rb!r!ne zıt beklent!ler! aynı anda üstünde toplayab!lecek 
çek!c!l!kted!r. Bu !ron!k b!r "ek!lde Türk!ye tecrübes!n!n hem caz!be-
s!n! hem de sınırlarını göstermekted!r. Kend!s!nden !lham alınacak 
b!r model olarak çek!c! olmakla b!rl!kte e%er Türk!ye model! Mısır 
ya da Tunus üzer!ne empoze ed!lecek b!r model olarak görülür ya da 
bu türden b!r üst-d!l kurulursa, tüm bu s!yas! gruplar, bu modelden 
anladıklarının b!r kısmını kabul ed!p b!r kısmını reddedecek, böyle-
ce model söylem! ger! tepecekt!r. Örne%!n, Türk!ye’n!n Kemal!st ve 
sekülar!st s!yasal rej!m! #slamcı gruplarca kabul ed!lemez buluna-
caktır125 Türk!ye’dek! #slam! hareket!n dönü"ümünün Ortado%u’dak! 
#slam! hareketlere örnek te"k!l ett!%! !ler! sürüleb!l!rse de b!r referans 
olarak #slam’ı kamusal alandan tem!zleme konusunda Türk seküla-
r!zm!n!n126 abartılı hassas!yet! gen!" halk k!tleler!ne !t!c! gelecekt!r.

Öte yandan Türk!ye’n!n gerçekle"t!rd!%! katılımcı, seküler ve ço-
%ulcu gündel!k ya"am prat!kler!nden #ran ve Suud! Arab!stan mo-
deller!n!n kend! halklarının etk!lenmemes!n! tem!n etmes! zor gö-
rünmekted!r. Bu noktada Türk!ye model! zeng!n seküler ya"am çe-
"!tl!l!%! ve bununla barı"ık d!ndarlık prat!%! !le öneml! b!r meydan 
okuma sunmaktadır. Batılı ya"am tarzını yansıtan TV d!z!ler!nde de 
görüldü%ü üzere Türk!ye’n!n, #ran model!n!n aks!ne, bölge üzer!nde 
globalle"mey!/batılıla"mayı artıran b!r etk!s! olmaktadır.

Türk#ye Model#n#n En Güçlü Yanı: Yen# Dı$ Pol#t#ka

Arap Baharı !le b!rl!kte her ne kadar Türk!ye model! tartı"ma 
gündem!ne gelse de, bu süreçte öne çıkan s!yas! aktörler!n Arap ol-
masından dolayı Türk!ye’n!n !lg! merkez! olma özell!%!n! y!t!rd!%! 
!dd!a ed!lm!"t!r.127 Mısır, Tunus ve Sur!ye ba"ta olmak üzere d!%er 
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ülkelerdek! gel!"melere odaklanan bu !dd!a Türk!ye’n!n son dönem 
dı" pol!t!kasındak! akt!v!zm! ve bölgesel s!yasete a%ırlık koyma nok-
tasındak! !rades!n! !hmal etmekted!r. Arap Baharı sonrasında model 
tartı"malarının da gösterd!%! g!b!, Türk!ye bu dönemde ba"ka b!r dü-
zeyde etk!l! olmaya ba"lamı"tır. Ortado%u’dak! de%!"!m sürec!n!n pa-
s!f b!r !zley!c!s! de%!l, zaman zaman gel!"melere do%rudan ya da do-
laylı müdah!l olan ve yönlend!r!c! b!r dı" pol!t!ka yürütmekted!r.128

Bu açıdan b!r kar"ıla"tırmaya g!dersek, Arap Baharı önces!n-
de Türk!ye model! Batılıların vurguladı%ı "ekl!yle daha çok la!kl!k, 
demokras!,129ABD yanlısı olma g!b! b!r takım m!tler üzer!nden tartı-
"ılıyordu.130 Bunlara belk! son zamanlarda ekonom!k gel!"me de ek-
leneb!l!r. Ancak özell!kle son yıllarda Türk!ye model!n! g!tt!kçe çek!c! 
hale get!ren öneml! noktalardan b!r!s! yen! bölgesel düzen!n kurul-
masına !l!"k!n gel!"t!rd!%!, bölgesel d!nam!kler! yen! düzen!n ta"ıyı-
cıları olarak gören yerl! söylem ve buna ba%lı yen! dı" pol!t!kadır. Bu 
yen! dı" pol!t!ka, #ran ve Suud! Arab!stan modeller!n!n tems!l ett!%! 
kutupla"tırma (polar!zat!on) ve güvenl!kle"t!rme (secur!t!zat!on) s!-
yaset!n!n aks!ne mevcut çatı"maları çözmeye çalı"an, ekonom!k !"-
b!rl!%! ve entegrasyonu önceleyen, sekteryen olmayan b!r poz!syona 
!"aret etmekted!r. Böylece bu !k! ülken!n Sünn!-$!! eksen!nde bölgey! 
kutupla"tırmasını reddeden ve böyles! muhtemel b!r kutupla"manın 
bölge dı"ı aktörler! bölgeye müdah!l olmaya !tece%!n! fark eden b!r 
perspekt!fe sah!pt!r. Bu poz!syonun en !lg!nç yanı hem Batı !le enteg-
re olan hem de bölgedek! yen! düzen!n bölge aktörler!nce kurulması 
gerekt!%!n! savunan b!r söyleme/prat!%e sah!p olmasıdır. Daha net 
b!r "ek!lde !fade etmek gerek!rse, Ba"bakan Recep Tayy!p Erdo%an’ın 
etk!l! l!derl!%!, gerekt!%!nde Batılı ülkelere ve #sra!l’e ele"t!r! yönelten 
dı" pol!t!ka söylem! !le b!rle"!nce popüler b!r etk! uyandırmaktadır.131 
Bu dı" pol!t!ka ç!zg!s! !fades!n! en açık "ek!lde 2008 Gazze Kr!z!’nde 
ve 2009’da Davos’ta bulur. Ortado%u’da ve #slam Dünyası’ndak! sıra-
dan !nsanların gözünde Erdo%an, Batı !le entegre olmasına ra%men, 
Batı’nın bölgeye dönük pol!t!kalarına ele"t!rel ve ba%ımsız b!r mesafe 
!le yakla"mayı ba"arab!len #slam Dünyası’nın en etk!l! l!der! olarak 
öne çıkmaktadır.132 Bölge halklarının nezd!nde Türk!ye, kend! m!ll! 
menfaatler!n! bel!rleyeb!len, gerekt!%!nde Batı’nın etk!s!ne kar"ı d!-
reneb!len b!r ülke olarak görülmekte ve bu hakların kend! devlet-
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ler!nde görmek !sted!kler! özell!kler! üzer!nde toplayan b!r görüntü 
serg!lemekted!r.

Türk!ye dı" pol!t!kasının ra%bet gören d!%er b!r özell!%! !se, kend! 
stratej!k ç!zg!s!n! kend!s!n!n bel!rlemes! ve çokboyutlu !l!"k!ler 
kurmasıdır. Avrupa B!rl!%! ve ABD !le kurdu%u “ele"t!rel angajman” 
(cr!t!cal engagement) olarak adlandırab!lece%!m!z bu !l!"k! tarzı hem 
#ran ve hem de Suud! Arab!stan modeller! !ç!n meydan okuyucu b!r 
mah!yet ta"ımaktadır. #lk!n!n altını oyan yanı ba%ımsız ve onurlu 
b!r dı" pol!t!ka yürütmek !ç!n Batı !le dü"manlık temel!nde b!r !l!"k! 
kurmak gerekmed!%!n! göstermes!d!r. #k!nc!s!n! zorlayan yanı !se 
ABD !le !tt!fak !ç!nde olmanın onur kırıcı b!r !taat! gerekt!rmed!%!n! 
göstermes!d!r. 133 Y!ne AK Part! yönet!m! altındak! Türk!ye model!n!n 
NATO ve AB üyel!k sürec! üzer!nden Batı !le entegre ancak F!l!st!n 
meseles!nde oldu%u üzere ele"t!rel konumunu koruyab!len pol!t!kası 
#ran model!n!n altını oymaktadır. Türk!ye’n!n yen! dı" pol!t!kası 
bölgesel düzen!n bölge aktörler! tarafından bel!rlenmes! gerekt!%!ne 
!"aret etmes! ve Sur!ye ve #ran !le kurdu%u !l!"k!lerle bu !dd!asında 
batılı ele"t!r!ler! gö%üslemes! sebeb!yle #ran’ın ABD kar"ıtı bölgesel 
pol!t!kasına kar"ı b!r alternat!f sunmaktadır.

Arap Baharı ve Türk#ye’n#n Bölgede “Düzen Kurucu Olma” 
"dd#ası

Arap Baharı’nı Tunus ve Mısır’dak! otor!ter yönet!mler!n 
g!tmes! yönünde de%!"!me destek vererek kar"ılayan Türk!ye, !lk 
ba"ta L!bya ve Sur!ye örnekler!nde mevcut yönet!mler!n reform 
yapmalarını müzakere yoluyla tem!n etmey! b!r seçenek olarak 
görmü"tür. Bölgen!n kend! tar!hsel ve toplumsal d!nam!kler!n! 
yen! bölgesel düzen!n kurulması !ç!n elzem gören Türk!ye, kaos 
ya da asker! müdahalen!n hem bölgen!n bu dokusuna zarar 
verd!%!n! hem de yabancı müdahales!n! artırarak bölgedek! !st!krarı 
ötelend!%!n! savunmaktadır. Bu nedenle asker! müdahalelere 
me"ru!yet kazandırmayacak b!r dönü"ümü terc!h eden Türk!ye, 
Sur!ye örne%!nde tedr!c! de%!"!m pol!t!kasının Be""ar Esed 
yönet!m! tarafından zaman kazanmak !ç!n kullanıldı%ını görerek 
Sur!ye muhalefet!n!n ülkes!nde örgütlenmes!ne müsaade eden b!r 
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poz!syona geçm!"t!r. Arap B!rl!%! ba"ta olma üzere tüm uluslararası 
kurulu"ları Sur!ye’dek! rej!m!n g!tmes! üzer!ne hareketlend!rmeye 
çalı"an Türk!ye’n!n #ran !le !l!"k!ler! yen! b!r evreye g!rm!"t!r.

Türk!ye ve #ran arasındak! !k!l! !l!"k!ler 2000’lerde beklenmed!k 
b!r yakınla"maya sahne olmu"tur.134 Ekonom!k çıkarlar temel!nde 
rasyonelle"t!r!len !k!l! !l!"k!ler Türk!ye’n!n nükleer enerj! konusunda 
ABD !le ters dü"mes! pahasına b!le olsa #ran’a destek vermes! !le 
sonuçlanmı"tır. Bunun arkasında Türk!ye’n!n #ran’ı, Suud! Arab!stan 
ve d!%er Körfez ülkeler!n!n aks!ne, “b!r varolu"sal tehd!t” olarak 
görmemes! yatmaktadır. Ayrıca, dı" t!carette öneml! b!r ortak ve 
do%algaz tem!n!nde Rusya’yı dengeleyen b!r ülke olarak #ran’la !"b!rl!%! 
yapmak Türk!ye !ç!n k!m! zaman ABD ele"t!r!ler!n! gö%üslemey! 
gerekt!recek önemdeyd!. #ran’a yaptırımlar konusunda Türk!ye’n!n 
!steks!zl!%! ve uranyum zeng!nle"t!rme sürec!n!n d!plomat!k yollarla 
çözülmes!n! !stemes! de bununla !lg!l!yd!.

Ancak Arap devr!mler! !le de%!"en bölgesel dengeler!n ı"ı%ında her 
!k! ülken!n Sur!ye pol!t!kalarının ters dü"mes! ve Kürec!k’te NATO 
radarının kurulması !le !k!l! !l!"k!ler “rasyonelle"meden” çıkarak 
“kar"ılıklı meydan okumaya” g!den b!r yolda evr!lmekted!r.135 Bu 
rekabette Irak ve Sur!ye’n!n #ran kontrolünde olması ve b!r anlamda 
1800 k!lometrey! bulan b!r sınır uzunlu%u !le Türk!ye’n!n $!! h!lal! !le 
çevrelenme !ht!mal! öneml! b!r yer tutmaktadır. Lübnan üzer!ndek! 
etk!s! !le #ran Akden!z’e ula"makta ve Sur!ye’dek! baskıcı rej!me 
destek vererek de Türk!ye’n!n bölgeye ula"ımını kısıtlamaktadır.136

Türk!ye’n!n, bu stratej!k konjonktürde meydana gelen Arap 
devr!mler! !le olu"an de%!"!m dalgasını yöneten ve yen! b!r bölgesel 
düzen!n kurulmasında “öncü” konumda olma !dd!ası azınlık 
d!ktaları kar"ısında halkların talepler!n! destekleyen demokras! 
merkezl! b!r söyleme sah!pt!r. Etn!k ya da mezhep farklılıklarını 
yen! b!r kutupla"ma olarak ele almayı reddeden “Yen! Ortado%u” 
kavramla"tırmasının temel!nde yen! bölgesel düzen kurma, bu 
düzen! de “karde"l!%e dayalı b!r barı" düzen!” "ekl!nde formüle etme 
!dd!ası vardır. Ayrıca, kend! tanımı !le “merkez ülke” konumundak! 
Türk!ye’n!n yen! Ortado%u’nun “sah!b!, öncüsü, h!zmetkarı” olarak 
bölgede adalet! tes!s etmek !sted!%! söylem! d!%er bölgesel güçler!n 
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rekabet!n! de gündeme ta"ıyacaktır.137 Stratej!k m!ll! menfaatler!n 
rekabet!ne sahne olan bu yen! bölgesel mücadelede farklı #slam 
anlayı"larının üstleneb!lece%! roller b!r anlamda model tartı"masına 
ba%lanmaktadır.

Teo-pol#t#k vs S#yasal Teoloj#: Yen# D#l "ht#yacı 
Kend! tecrübes!n! adalet, bölgesel düzen, karde"l!k, 

demokrat!kle"me g!b!, teopol!t!k v!zyona sah!p ülkelere son derece 
seküler gelen b!r d!lle kuran Türk!ye model!nde #slam’ın konumuna 
!l!"k!n en öneml! ele"t!r!ler y!ne teo-pol!t!%!n en öneml! ülkes! 
#ran’dan gelmekted!r.138 Türk!ye’n!n tems!l ett!%! model!, teopol!t!k 
b!r d!l üzer!nden ele"t!ren #ran, Türk!ye’dek! #slam! tecrübey! ve 
bunun s!yasete yansımasını Batı’nın bölgedek! “gerçek #slam” yer!ne 
yerle"t!rmek !sted!%! “L!beral #slam model!” olarak görmekted!r. 
Türk!ye’n!n de bu l!beral #slam anlayı"ını yayarak Ortado%u’da 
ya"anan gel!"meler! kend! leh!ne kullandı%ı ve Mısır’dak! d!ren!"!n 
ham!s! g!b! davranarak çözümler dayattı%ı !dd!a ed!lmekted!r.139 

#ran s!yasa yapıcılarının bölünmü"lü%ü ve bu ele"t!r!n!n resm! 
tavrı tems!l etmed!%! dü"ünülse b!le #ran el!t!nde Türk!ye’n!n yükselen 
gücünün ve tarz-ı s!yaset!n!n yarattı%ı rahatsızlık ortadadır. Ayrıca 
Türk!ye kar"ıtı açıklamaların daha çok d!n adamları ve askerlerden 
gelmes! man!dardır.140 Türk!ye’n!n Mısır’da Müslüman Karde"ler 
ve Tunus’ta Nahda hareket! !le yakaladı%ı yumu"ak gücün #ran ve 
özell!kle Suud! Arab!stan tarafından b!r rekabet !l!"k!s! !çer!s!nde 
konumlandırıldı%ı da gözden kaçmamalıdır. Suud! Arab!stan’ın 
Mısır ve Tunus’ta Selef!lere verd!%! destek bölgedek! demokrat!k 
hareketlenmey! sınırlandırmaya ve Körfeze ula"masını engellemeye 
matuf görünmekted!r. Türk!ye’n!n bölgedek! d!%er güçler!n 
aks!ne d!n! b!r !deoloj!y! yayarak güç elde etmeye çalı"madı%ı141 
söyleneb!l!rse de modeller!n rekabet! çerçeves!nde Sünn!l!%!n yen! b!r 
yorumu !le $!!c! ve Selef! yayılmacılı%ına cevap üretmeye zorlanması 
!ht!mal! mevcuttur. Bu cevabın Ba"bakan Erdo%an’ın Mısır’da la!kl!k 
ça%rısı yapmak g!b! b!r yöntemle olamayaca%ı a"!kardır.142 Türk!ye 
model!n!n #slam’a kamusal alanda verd!%! yer ve hala la!kl!%!n b!r 
güvenl!kle"t!rme unsuru olarak korunması bu ça%rının anlamını 
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zayı&atmaktadır. La!kl!k kavramının Arap dünyasında s!v!l-
meden! kavramla"tırılması !le ele alınması #slam-demokras!-la!kl!k 
tartı"malarının b!r süre daha devam edece%!n! dü"ündürmekted!r.

Türk!ye model!n!n en öneml! yanları demokrat!k gelene%!, 
asker!n s!v!l yönet!me tab! olması, hukukun üstünlü%ü, ba%ımsız 
dı" pol!t!kası ve #slam’la barı"masıdır. En zayıf yanı !se #slam’la 
yıllar boyunca ‘!rt!ca’ tanımı üzer!nden kurdu%u güvenl!kle"t!r!c! 
!l!"k! yüzünden d!n! söylem alanında (hem s!yaset, hem entelektüel 
etk!, hem de me"ru!yet açısından) zayıf kalmasıdır.143 Ba"örtülü 
kadınların kamusal alanda, m!lletvek!ll! seç!lme dah!l, kar"ıla"tıkları 
yasaklar Türk!ye model!n!n la!kl!k anlayı"ının güvenl!kle"t!r!c! ve 
baskıcı yanlarının tümüyle ortadan kalkmadı%ı dü"ündürmeked!r. 
Tunus ve Mısır’dak! yen! seç!mlerde ba"örtülü kadınların m!lletvek!l! 
olab!lmes! Türk!ye tecrübes!n!n çek!c!l!%!n! azaltmaktadır. 

Arap Baharı !le b!rl!kte dönü"en toplumların ortak b!r özell!%! 
de bu ülkelerdek! Baasçı-la!k-otor!ter yapıların g!tmes!, yer!ne 
!se demokrat!k seç!mler dolayımıyla s!yasete g!ren #slamcıların ya 
ortak ya da muhal!f olarak gelmes!d!r. Muhal!f ya da !kt!dar orta%ı, 
#slamcıların yasal s!yaset zem!n!ne çek!lmes!, s!yaset alanına g!ren 
farklı d!n anlayı"larının rekabet!ne yol açacak ve böylece s!yasal 
me"ru!yet!n d!n !le etk!le"!m! güçlend!recekt!r. Daha öncek! 
örneklerde bahsett!%!m!z, #ran ve Suud! Arab!stan’ın bölgesel 
etk!nl!k arayı"larının merkez!ne d!n! koyan teo-pol!t!k mücadele, bu 
anlamda Türk!ye’n!n en zayıf yanıdır. 11 Eylül sonrası Türk!ye model! 
gündeme geld!%!nde en fazla öne çıkan özell!klerden b!r! Türk!ye’n!n 
farklı d!n anlayı"ı, ya da b!r ba"ka dey!"le ‘Türk #slam’ı’ !d!.144 Her ne 
kadar Batılılar !ç!n olumlu b!r terk!p g!b! görünse de, Türk #slamı 
!fades!ne Ortado%u’da pek de olumlu yakla"ıldı%ı söylenemez. Türk 
#slamı ya da ‘ılımlı #slam’ tartı"maları bu çerçevede ele alındı%ında 
aslında teo-pol!t!k mücadelen!n sol vers!yonunu olu"turmaktadır. 
Ilımlı #slam tartı"ması d!n!-dönü"türen s!yaset "ekl!n! almı" ve 
Türk!ye’ye Suud! Arab!stan-#ran modeller!ne benzeyen b!r m!syon 
yükleyemeye çalı"mı"tır.

Oysa Türk!ye’n!n model olmasının Arap Baharından sonra 
tartı"ılma yolu böyle b!r farklı d!nsell!k projes! olarak ‘Türk #slamı’ 
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de%!l, aks!ne, halkı Müslüman olan otor!ter rej!mlerde demokras!ye 
geç!" ve b!r yönüyle de #slam !le demokras!n!n bulu"ma !mkanıdır. Bu 
açıdan Türk!ye’n!n d!n! me"ru!yet!n s!yasete endekslenmes!, teoloj!k 
tutumun s!yaset! bel!rlemes!, s!yas! hedef!n d!nselle"t!r!lmes! ve 
d!n d!l!yle formülasyonu anlamında zeng!n teo-pol!t!k b!r!k!mlere 
sah!p #ran ve Suud! Arab!stan’la mücadele etmes! oldukça zor 
görünmekted!r. Her ne kadar Arap Baharı’nın !lk zamanlarında 
Türk!ye model! olumlu olarak ele alınmı" ve özell!kle l!beral-seküler 
kes!mlerde ra%bet bulmu"sa da, Arap Baharında g!derek Müslüman 
Karde"ler ya da Selef! eksenl! d!n! e%!l!mler a%ırlık kazanmaktadır. 

Türk!ye model! hem S. Arab!stan ve #ran’ın teopol!t!k !dd!alarının 
hem de Arap Baharı sürec!n! ya"ayan, Mısır g!b!, ülkelerdek! 
#slam! söylemler!n meydan okuması !le kar"ı kar"ıyadır. Ba"bakan 
Erdo%an’ın “d!ndar nes!l” yet!"t!rme söylem!n!, kullandı%ı d!n! 
kavramları ve !mam hat!pler! yaygınla"tırmasını !ç s!yasette 
hegemonya arayı"ından z!yade bu bölgesel meydan okumalara 
ba%lamak yer!nde olacaktır. D!n-s!yaset !l!"k!s!nde Kemal!zm!n 
güvenl!kle"t!r!c! s!yaset!n! terkeden bu yen! e%!l!m bölgedek! 
teo-pol!t!k d!le yen!k dü"meyen yen! b!r s!yasal d!l!n kurulması 
!ht!yacına !"aret etmekted!r. Ortado%u’da bölgesel l!derl!k !dd!asını 
devam ett!reb!lmek !ç!n Türk!ye model!n!n d!n-s!yaset !l!"k!s!nde 
hem devlet kurumları hem s!v!l toplum anlamında b!r hareketl!l!k 
!çer!s!nde oldu%u gözlemleneb!l!r. 

Türk!ye’n!n #slam #"b!rl!%! Te"k!latı’nda güçlenen rolü, 
Meden!yetler #tt!fakı e"ba"kanlı%ını yürütmes!145 ve Somal! ve 
Arakan g!b! uluslararası konularda takındı%ı öncü poz!syon d!n ve 
s!yaset arasındak! !l!"k!n!n de%!"mekte oldu%unu dü"ündürmekted!r. 
Y!ne Türk!ye’n!n son zamanlarda D!yanet #"ler! Ba"kanlı%ı’na önem 
vermes!, ‘Afr!ka Müslüman D!n! L!derler Z!rves!’ tarzı toplantılara 
ev sah!pl!%! yapması,146 bu tür b!rle"t!r!c! ve e%!t!m! öne çıkarmaya 
çalı"an kapsayıcı b!r d!lle yapılan projeler! Afro-Asya ba%lamına 
ta"ıma çabası,147 d!n adamı yet!"t!rmede atak davranması bu yen! 
e%!l!mle !l!"k!l!d!r. Ancak Vahhab!l!k ve $!!c!l!%!n kurdu%u teo-
pol!t!k d!l!n kutupla"tırıcı caz!bes! kar"ısında Türk!ye’n!n bu açı%ı 
tek ba"ına kapatması kısa vadede mümkün görünmemekted!r. 
Bu teo-pol!t!k d!l!n en öneml! stratej!k yansıması !se rasyonel 
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m!ll! çıkarları me"rula"tırmada kullanılan mezhepç!l!k söylem! 
konusunda görülecekt!r. Z!ra teo-pol!t!k zem!nde b!rle"en Suud-#ran 
modeller!n!n ürett!%! mezhep söylem!n! öne çıkaran yakla"ımlar, 
#slam dünyasında bütüncül yakla"ımın önünü tıkamaktadır. Bu 
sekteryen modellere kar"ı Türk!ye’n!n yen! b!r poz!syon ortaya 
koyma !ht!yacını h!ssetmes! olasıdır. 

Türk!ye sekteryen modeller!n caz!bes! kar"ısında kend! 
poz!syonunu d!n! b!r d!lle me"rula"tırmamakta, kend! tar!h!nden 
get!rd!%! mezhepler! a"ab!len s!yas! duru"unu, b!r ba"ka dey!"le teo-
pol!t!k yer!ne geçen ‘s!yasal teoloj!s!n!’ yeter!nce anlatamamaktadır. 
Türk!ye, mezhepç!l!%! a"an, maslahatın ve dolayısıyla s!yaset!n 
öncelenmes! d!yeb!lece%!m!z yakla"ımını anlatılab!lece%! ve bölge 
halklarının d!n! de%erler!ne de dokunan yen! b!r d!l üreteb!lm!" 
de%!ld!r. Bölgedek! teo-pol!t!%! a"an bu yen! d!l sadece $!!-Vahhab! 
mücadeles!n! de%!l, aynı zamanda son zamanlarda Türk!ye !ç 
s!yaset!ndek! Sünn!l!k-Alev!l!k ayrımını ya da kar"ıtlı%ını a"an b!r 
üst d!l olmak durumundadır. S!yasal talepler! teoloj!k farklılıklara 
kurban etmeyen bu ku"atıcı d!l! üretecek d!n! me"ru!yet ve b!r!k!m 
noktasında sıkıntıları olan Türk!ye’ye !se bu konuda en büyük destek, 
farklı nedenlerle benzer sorunları ya"ayan Mısır’dan gelecekt!r. 
H!lafet!n kaldırılmasından sonra #slam dünyasında d!n! b!lg!n!n 
ve e%!t!m!n merkez! hal!ne gelen El-Ezher’!n ‘Yen! Sünn!l!k’ olarak 
adlandırılab!lecek yen! b!r d!l!n üret!lmes!ne katkı sa%laması 
Türk!ye !ç!n de%!l, tüm bölge !ç!n çı%ır açıcı b!r gel!"me olacaktır. 
Farklı teo-pol!t!k stratej!lerle mücadele etmek zorunda kalacak !k! 
ülke arasındak! stratej!k ortaklık v!zyonunun temeller!nden b!r! bu 
!"b!rl!%! ve etk!le"!m olab!l!r. Türk!ye model!n!n, sadece Türk!ye’y! 
güçlend!ren m!ll! b!r proje olmanın ötes!ne geçeb!lmes! ku"kusuz 
bölgesel güçler!n ekonom!k çıkarlarını ortakla"tıran b!r bölgesel 
s!yaset yürütmes!yle yakından !lg!l!d!r. Hem d!n! açıdan hem de 
bölgesel düzen açısından ço%ulcu b!r d!l!n !n"ası ve yayılması bu 
s!yaset! güçlend!recekt!r.

Yen# Mısır’ın “"slam# Demokrat#k Model#”: Yen# Sünn#l#k m#?
Arap Dünyası’nın kalb! olarak n!telend!r!len Mısır’ın 

"ek!llend!rece%! tecrübe/model !se yen! olu"an bölgesel düzen!n 
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kr!t!k b!r unsurunu, dördüncü b!r güç merkez! olarak Arap 
model!n! bel!rleyecekt!r. 148 Ma"rık (Sur!ye, F!l!st!n, Lübnan ve Irak) 
ve Ma%r!p Arap devletler!n! (Tunus, Cezay!r ve Fas) b!rle"t!ren 
Mısır’ın co%rafyası ve kad!m meden!yet b!r!k!m! bu ülkeye Arap 
dünyasında merkez ülke olma !dd!asını vermekted!r. Bu merkez! 
rol Mısır’ın co%raf! konumunun yorumlanması ve dı" pol!t!kaya 
aktarılması noktasında b!r! !çe kapanmacı d!%er! akt!v!st !k! e%!l!m! 
beslemekted!r. Mısır’ın !ç!nde bulundu%u co%rafyayı çevres!nden 
kısm! !zolasyon !çer!s!nde gören !lk e%!l!m ülken!n bölgesel konulara 
dah!l olmaması gerekt!%!n! öne sürerken !k!nc!s! Mısır’ı Afr!ka, 
Avrupa ve Asya arasında y!ne Arap dünyasının do%u ve batı kısmı 
arasında b!r “köprüba"ı” ya da “ba%lantı noktası” olarak görmekted!r. 
#k!nc! e%!l!m Mısır’ın Afr!ka’da ve Arap dünyasında akt!f b!r dı" 
pol!t!ka tak!p etmes!n! ve l!derl!k rolü üstlenmes!n! önermekted!r.149

Osmanlı #mparatorlu%u’nun son dönem!nde f!k!r olarak 
Sur!ye’de gel!"en, asıl ço"kulu tartı"ma !mkanını Mısır’da Kral 
Faruk’un son dönemler!nde bulan, Nasır’ın !kt!dara gelmes! !le Arap 
B!rl!%!’n!n somut pol!t!kası hal!ne gelen Pan-Arab!zm’!n köken! de 
bu l!derl!k algısına dayanmaktadır.150 Bu !t!barla Nasır’dan !t!baren 
Mısır cumhurba"kanları Mısır’ın Arap dünyasında l!der b!r rol 
üstlenmes! ve bölgesel güç olması yönünde !ç s!yaset baskısı/taleb! 
altında kalmı"tır. Ancak Arap dünyasında daha akt!f b!r rol üstlenme 
yönündek! !stekle bu rolün gerekt!rd!%! masra&arı kar"ılama 
zorlu%u arasında sıkı"ıp kalmı"lardır. Sudan ve Umman dı"ında 
tüm Arap ülkeler!n!n Mısır’la d!plomat!k !l!"k!ler!n! kesmes!ne 
sebep olan #sra!l’le anla"ma Enver Sedat’ın ABD’den yardım 
almasını garant!lem!"t!r. Bölgesel rolün kar"ılanamayan masra&arı 
ve ekonom!k sıkıntılar Sedat’ın bu dı" pol!t!ka de%!"!kl!%!n!n ana 
mot!vasyonu !d!.151 #sra!l’le kurdu%u yakın !l!"k!ler yüzünden Camp 
Dav!d sonrası Mısır’ın Arap dünyasındak! l!derl!k rolünü kaybetmes! 
Mübarek dönem!nde de telaf! ed!lemem!"t!r. Otor!ter Mübarek 
yönet!m! ne ekonom!k l!beral!zasyon pol!t!kasında ba"arılı olab!lm!" 
ne de demokrat!k katılım talepler!n! kar"ılayab!lm!"t!r. D!%er öneml! 
b!r nokta da Mısır’ın ABD ve #sra!l ç!zg!s!nde tak!p ett!%! dı" pol!t!ka 
Mısır halkının onur kırıcı buldu%u b!r mah!yet ta"ımı"tır. 

2003 Irak’ın !"gal!nden sonra Türk!ye ve #ran bölgede yükselen 
güçler hal!ne gel!rken bölgesel s!yasette Arap dünyasının tems!l!n!n, 
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Mısır ba"ta olmak üzere, çok zayıf olması Arap el!tler!nde ve 
kamuoyunda rahatsızlık yaratmı"tır. Mısır’ın özell!kle 11 Eylül 
saldırıları sonrası ‘terörle sava"’ ba"lı%ı altında ABD !le çok yakın 
!l!"k!ler gel!"t!rmes! Mısır’ın !t!barını sarsmı"tır. Bunun yanı sıra 
Mübarek’!n yönet!mde e"! ve o%lu da dah!l olmak üzere a!les!n! a"ırı 
öne çıkarması, a!le çevres!ne yakın !"adamları ve el!tler !le b!r yönet!c! 
kl!k olu"turması sadece halkı de%!l, asker! el!tler! de oldukça rahatsız 
etm!", n!hayet!nde Mübarek’! !kt!dardan dü"üren sürec!n önünü 
açmı"tır.152 Bu yönüyle Tahr!r Devr!m!’n!n ye"ertt!%! de%!"!m umudu 
aynı zamanda Arap dünyasında onurlu b!r dı" pol!t!ka yürütecek 
b!r l!der ya da model ülken!n, Mısır’ın yükselmes! arzusuna kar"ılık 
gelmekted!r. 

Mısır Model#n#n Caz#bes# ve Sınırları

Mısır, Arap dünyasında der!n tar!h!, d!n! ve kültürel geçm!"e 
sah!p olmasıyla b!r yumu"ak güç konumundadır. Ezher cam!!n!n 
ve ün!vers!tes!n!n Arap ve #slam dünyasında çok uzun b!r süred!r 
d!n! e%!t!m, hukuk ve ahlak! yönel!" açısından merkez! rolde oldu%u 
hatırlanmalıdır. Mısır okullarında e%!t!lm!" Arap m!ll!yetç!l!%! ve #slam 
uyanı"ı f!k!rler! etk!s!nde olan çok sayıda !nsan Körfez ülkeler!ndek! 
e%!t!m kurumlarında ya da bakanlıklarda çalı"maktadır.153 Bu 
yönüyle Mısır, bölgedek! ulus-devletler!n !ç s!yaset!ne en fazla 
etk!de bulunab!lecek b!r yumu"ak gücü yöneteb!l!r: Arab!zm.154 
Arap ülkeler!nde karar alıcılar !ç s!yasetler!n! me"rula"tırab!lmek 
!ç!n dı" pol!t!kada Arap kamuoyunun hassas!yetler!n! önceleyen b!r 
pan-Arab!st s!yasal d!l! kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Arab!zm 
d!l!, özell!kle Arap Baharı sonrası Arap kamuoyunu tems!l eden 
ortak duygu hal!ne gelm!" durumdadır.155 Ancak s!yas! ve toplumsal 
talepler!n d!l!n!n Arab!zm olması, bu !deoloj!n!n halen bölgede 
"ansı oldu%unu gösterse de, Arap Baharı’nın bölgen!n !ht!yaçlarının 
ger!s!nde kalmı" Pan-Arab!st b!r gündeme sah!p oldu%u anlamına 
gelmez.156 Öte yandan bu toplumsal hassas!yet! Arap dünyasının 
sorunlarına ve !dealler!ne h!tap edecek somut b!r s!yasa projes! !le 
kend! bölgesel hesaplarına ekleyecek yen! Mısır yönet!m! modell!k 
!dd!asını daha güçlü seslend!reb!l!r. Ayrıca, halkının demokrat!k 



60

TÜRK DI! POL"T"KASI YILLI#I 2011

talepler!n! yansıtacak ve ekonom!k kalkınma sürec!ne g!rm!" olası 
yen! Mısır rej!m!n!n bölgede yürütece%! s!yaset!n yukarıda bahsed!len 
üç model!n b!rb!r!yle etk!le"!m!n! ve rekabet!n! bel!rleyeb!lece%!n! 
öngöreb!l!r!z. 

Demokrat!k ve !st!krarlı yen! b!r Mısır’ın ortaya çıkmasının 
önünde oldukça zorlu b!r yol var. Bu yolda Mısır’ı zorlayacak 
temelde üç problem oldu%unu söyleyeb!l!r!z: Ekonom!k kalkınma, 
demokrat!kle"me ve yen! Sünn!l!%! üretecek !rade. Bu üç meseleden 
ve yükselen b!r Mısır’ın ba"ta #sra!l ve Suud! Arab!stan olmak üzere 
bölge ülkeler! !ç!n tehd!t potans!yel! ta"ımasından dolayı, süreç 
!çer!s!nde Mısır’ı oldukça zorlu b!r gelece%!n bekled!%!n! söyleyeb!l!r!z. 
Mısır’ın üzer!nde bulundu%u co%rafya ve tar!h! der!nl!%!nden 
dolayı yarataca%ı kaygı b!rçok açıdan ele alınab!l!r: Gazze sorunu, 
Hamas’ın Müslüman Karde"ler’le tar!hsel ba%ları ve Camp Dav!d 
anla"ması neden!yle #sra!l yen! Mısır’ı tehd!t olarak görecekt!r. Genel 
Ortado%u denklem!nde #ran’ı dengeleyecek b!r Arap güç olarak 
görülen Mısır’ın, dünya suyollarının en kr!t!kler!nden b!r!s!, H!nt 
Okyanusu !le Akden!z’! ya da H!nt ve Ç!n’! Avrupa !le ba%layan 
Süvey" Kanalının üzer!nde olması da bu ülkedek! gel!"melere tüm 
dünya güçler!n!n dah!l olmaya çalı"aca%ını dü"ündürmekted!r. 
Tüm bu kr!t!k meseleler ve Mısır üzer!ndek! yabancı !lg!s!, “Tahr!r 
Devr!m!” konusunda gözlemc!ler! umutsuzlu%a sevk etmekted!r. 
Mısır’da ya"ananların 1989 devr!mler! g!b! b!r demokrat!k yönet!m 
kurmaktan öte, Avrupa’dak! 1848 devr!mler! benzer! b!r ba"arısızlı%a 
sürüklenmes! !ht!mal! mevcuttur.157 

Tahr!r sürec! her ne kadar s!yas! talepler! öncelese de Mısır 
bugün dünyanın altıncı büyük do%al gaz üret!c!s! olarak c!dd! 
ekonom!k problemlerle kar"ı kar"ıyadır. #st!krarsızlık ülkeden 
sermaye kaçı"ına yol açarak ekonom!k durumu daha da kırılgan 
hale get!rmekted!r. Özell!kle asker! el!tler!n ekonom!k kararları 
alan organ olması, üstel!k bu ekonom!k kararları alırken tamamen 
güvenl!k penceres!nden bakarak sahadak! ekonom!k problemler!n 
n!tel!%! !le !lg!lenmemeler! durumu daha da kötüle"t!rmekted!r.158 
Dahası özell!kle Tahr!r sonrası Mısır Ordusu’nun S!na yarımadasında 
kontrolünü kaybetmes!159 !le b!rl!kte Ürdün ve #sra!l’e do%al gaz satan 
boru hattının sürekl! bombalanması ülken!n do%al gaz gel!rler!n! 
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kes!nt!ye u%ratmakta, !st!krarsızlık neden!yle tur!zm sektöründe 
ya"anan kayıplar durumu daha da kötüle"t!rmekted!r.160 Bu nedenle 
Mısır’ın önümüzdek! dönemde ekonom!k problemler!n!n s!yaset! 
de do%rudan etk!leyece%!n! tahm!n etmek zor de%!ld!r. Dahası bu 
tür b!r ekonom!k baskı altındak! Mısır’ın kend! s!yas! ç!zg!s!n! ve 
ba%ımsız b!r dı" pol!t!ka hattını olu"turması kolay olmayacaktır. Bu 
da Mısır’ın bölgesel düzen!n olu"umundak! rolünü olumsuz yönde 
etk!leyecekt!r.

Asker# Vesayet Rej#m# ve L#beral Otokras# Arasında Mısır
Mısır’ın yükselmes!n!n yarataca%ı r!skler ve halk talepler!n!n 

s!yasette kar"ılık bulması, sömürge dönem!nden ber! ülke üzer!nde 
etk!l! olan aktörler!n, Mısır’ın demokrat!kle"mes!ne mesafel! 
durmasına yol açmı"tır. Arap Baharı !le b!rl!kte Tahr!r’dek! !raden!n 
s!yas! hayata yansımasına !lk engel olarak ortaya çıkan Yüksek 
Asker! Konsey’!n (YAK) 11 $ubat 2011’de yönet!me sess!zce el 
koyması ve ABD’n!n de buna destek vermes! bu durumun bugün 
de de%!"med!%!n! göstermekted!r. 161 Tahr!r sonrası kademel! 
olarak gel!"en bu vesayet rej!m! üç a"amada gerçekle"t!: 1. Tahr!r 
sonrası kr!z yönet!m!, 2. Protestolara kar"ı s!yas! yönet!m, 3. Geç!" 
dönem!nde YAK’ın yönetme rolünün kurumsalla"tırılması.162 
Böylel!kle s!yas! ve ekonom!k çıkarlarını garant! altına alan YAK, 
poz!syonunu yasalla"tırmı" oldu. Bu asker! vesayet rej!m! açısından 
de%erlend!r!ld!%!nde Mısırda demokrat!kle"men!n !k! farklı 
anlamda yürüdü%ü görülür: Kurumsalla"ma ve s!yas! mücadele. 
Kurumsalla"ma mücadeles! yen! anayasa yapımı, güçler ayrılı%ı, 
s!lahlı kuvvetler!n s!yas! !raden!n egemenl!%!n! kabul etmes! g!b! 
ba"lıkların da altında yer aldı%ı daha çok prosedürlerle !lg!l! sorunları 
kapsamaktadır.163 Bu soyut problemler!n somut s!yas! kar"ılı%ı !se 
meselen!n karma"ıklı%ını ortaya koymaktadır: Asker! el!tler!n s!yasal 
alandan çek!lmes! ve #slamcıların s!yas! s!steme entegre ed!lmes!. Tam 
da bu nedenle Mısır’da gerçekle"en tüm seç!mlerde süreç tartı"malı 
hale gelecek, önümüzdek! dönemde de asıl s!yas! mücadeley! örten 
yasallık tartı"maları gündeme hak!m olmaya devam edecekt!r.164

Bu somut sorunlara göz atıldı%ında, Arap Baharından sonra 
dönü"üm geç!ren ülkelerde Baasçı rej!mler!n devr!lmes!yle önü 
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açılan #slamcı s!yas! özneler!n !kt!dardan uzun süre mahrum tutulan 
b!r el!t grubu olarak en hızla güçlenen kes!m oldu%u görülür.165 
#slamcılı%ın s!yas! kar"ılı%ının s!yasa düzey!n!n ötes!ne geçen b!r 
ger!l!m olu"turan bu mesele, el!tler arası b!r çatı"mayı da beraber!nde 
get!rm!"t!r. Mısır’da etk!l! olan dı" aktörler!n ülkeye yönel!k bakı"ının 
da temel!nde bu yer almaktadır. Buna göre Mısır’da statükoyu 
önceleyen #sra!l ve Suud! Arab!stan g!b! aktörler esk! aktörler!n her 
halükarda daha etk!l! olmasını terc!h ederken, ABD g!b! pragmat!st 
aktörler !se yen! el!tler!n me"ru!yet! !le esk! el!tler!n sadakat!n! 
sentezleyen b!r vesayet rej!m!n! terc!h edecekt!r. Bu noktada yen! 
el!tler!n !kt!dara gelmes!n! !steyen güçler !se Tunus ve Türk!ye g!b! 
dönü"ümü destekleyen güçlerle, esk! rej!mle sorun ya"ayan #ran’dır. 
Bu nedenlerden dolayı Mısır’da görünen o k! asker! vesayet rej!m! 
kurularak, Türk!ye model! adı altında Türk!ye’n!n kurtulmaya çalı"tı%ı 
1960 ya da 1980 benzer! b!r asker! vesayet model! olu"turulacaktır.166 
Zaman zaman ‘l!beralle"m!" otokras!’167 olarak da tanımlanab!len 
bu tür b!r asker! vesayet rej!m!n!n, Mısır’da kurulması !ç!n adımlar 
atılmı" olsa da Müslüman Karde"ler’!n bu noktada gösterd!%! d!renç 
asker! el!tler! oldukça zorlamaktadır. Bu da l!beralle"m!" otokras!n!n 
Arap Baharı sonrası b!raz daha yumu"ak b!r model!n!n Mısır’da 
mümkün olab!lece%!n! dü"ündürmekted!r.168 Asker! vesayet!n kısa 
sürede ger!let!lmes!n!n zor oldu%u görülen Mısır’da Müslüman 
Karde"ler’!n adayı Muhammed Murs!’n!n cumhurba"kanı seç!lmes! 
hem demokrat!kle"me sürec!n!n devam edece%!n! hem de "er!at-
demokras! ba%lamında yen! b!r model!n "ek!llenmekte oldu%unu 
dü"ündürmekted!r. 169

Mısır’da "slam# Hareket#n Dönü$ümü

Arap ülkeler!ndek! #slam! hareketler!n ana kayna%ı olarak 
Müslüman Karde"ler’!n dönü"ümü Mısır’ın Arap dünyasındak! 
yumu"ak gücüne katkıda bulunacaktır. Selef! Nur Part!s!’n!n "er!atın 
sıkı b!r "ek!lde uygulanmasını !stemes!ne kar"ılık Müslüman 
Karde"ler’!n kurdu%u Hürr!yet ve Adalet Part!s! #slam! referanslı 
s!v!l ve demokrat!k devlet ça%rısı yapmaktadır. #slam-demokras! 
!l!"k!s!nde bölgeye model olab!lecek b!r tecrübe bu dönü"üm 
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üzer!nden ya"anab!lecekt!r. $u an !ç!n Arap Baharı’nın en öneml! 
sorunu da #slamcıların s!yasal alana katılımı ve !kt!dara geld!kler!nde 
nasıl b!r performans gösterecekler!d!r. Mısır’dak! #slamcıların s!yas! 
tecrübes!n!n d!%er b!r kr!t!k boyutu Selef!l!kle Müslüman Karde"ler 
arasındak! rekabett!r. Bölgesel etk!ler! olacak bu rekabet!n nasıl b!r 
etk!le"!m! get!rece%! henüz öngörülemese de zamanla bu grupların 
b!rb!r!n! dönü"türerek daha pragmat!k b!r s!yas! alan olu"turacakları 
söyleneb!l!r.170

Bununla b!rl!kte Müslüman Karde"ler’!n bahsed!len 
dönü"ümünün Arap m!ll!yetç!l!%! !le #slamcılı%ın harmanlandı%ı yen! 
b!r sentez! üretme !ht!mal! mevcuttur.17120. Yüzyılda b!rb!rler!yle 
rekabet ve dü"manlık !l!"k!s! !çer!s!nde olan bu !k! !deoloj! Arap 
Baharı sonrasında b!rb!r!n! tamamlayan b!r !"b!rl!%!ne yöneleb!l!r. 
Olası Mısır “model!” yukarıda bahsed!len üç modelden olumlu 
ve olumsuz anlamda ö%ren!lenler ve onlarla gel!"t!r!len !l!"k!ler 
üzer!nden "ek!llenecek g!b! gözükmekted!r. Öte yandan n!tel!%!n!n 
ne olaca%ı tartı"ılsa da aslında Müslüman Karde"ler’!n önünde !k! yol 
var: Ya Türk!ye model!nden !lhamla cemaat! s!yas! part!ye çev!rerek, 
s!yas! hayata katılacak ya da otor!ter kar"ı-devr!m güçler! !le !"b!rl!%! 
yaparak s!yaseten asker! el!tlere teoloj!k olarak da Selef!l!%e yakın 
b!r muhafazakârlı%a dönü"erek kend! adlarına s!yaseten var olma 
!ht!maller!n! kaybedecekler.172 $u ana kadar ya"anan gel!"meler, 
Müslüman Karde"ler’!n her tür s!yas! süreç !çer!s!nde yer alması, 
!lk seçene%!n a%ır bastı%ını göstermekted!r. S!yas! arenada Suud! 
Arab!stan’ın destekled!%! Selef!lere kar"ı zem!n kaybetse de, orta 
ve uzun vadede Müslüman Karde"ler’!n daha etk!l! olaca%ını 
söylemek mümkündür. Halen s!yas! olarak yer!n! arayan Selef!ler 
üzer!nde Suud! Arab!stan’ın mevcut etk!s!n!n kalıcı olup olmayaca%ı 
tartı"malıdır. Tam ters!ne Mısır’dan yükselecek yen! m!ll!yetç!-
#slamcı b!r sentez hareket! çerçeves!nde, Mısır Selef!ler!n!n daha 
yerl! b!r poz!syon alarak Suud! Arab!stan’a mesafel! durma !ht!mal! 
çok daha yüksek görünmekted!r.173

Ku"kusuz Müslüman Karde"ler’!n nasıl b!r dönü"üm ya"ayaca%ı 
ve nasıl b!r s!yasal d!l!/prat!%! üretece%! yen! bölgesel düzen!n 
mah!yet!n! etk!leyecekt!r. Katılım, demokrat!kle"me, özgürlük 
ve adalet kavramları temel!nde ya"anacak b!r dönü"üm $!!l!k ve 
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Vahhab!l!k söylemler!n!n sekteryan ve kutupla"tırıcı yanlarına 
meydan okuyacaktır. Türk sekülerle"mes!n!n #slam’ın kamusal 
hayatta görünürlü%üne gösterd!%! hassas!yet!n de ya"anılamaz ve 
gereks!z oldu%unun anla"ılmasına katkıda bulunacaktır. Murs!’n!n 
Mısır’ın !k!nc! cumhur!yet rej!m!n!n s!v!l ve meden! oldu%u 
yönündek! vurgusu !le "er!ata uyulaca%ı yönündek! açıklamaları 
b!rl!kte okundu%unda yen! b!r Sünn!l!%!n "ek!llenmekte oldu%u 
söyleneb!l!r. 

Ezher-Müslüman Karde$ler Etk#le$#m# ve Yen# Sünn#l#k "mkanı

Mısır, Ortado%u’dak! $!!-Vahhab! sekteryen kutupla"mayı 
yumu"atacak d!n! b!r b!r!k!me sah!pt!r. Bu yönüyle Mısır’ın Yen! 
Sünn!l!%!n öneml! merkezler!nden b!r! olma "ansı gerek tar!hsel gerek 
s!yas! gerekse de akadem!k anlamda daha mümkündür. Mezhepler 
arasındak! yakınla"mada Müslüman Karde"ler hareket!n!n 
dönü"ümünün yanısıra Fatım!ler tarafından kurulan Ezher de kr!t!k 
b!r rol oynayab!l!r. 

Sünn!l!%!n öneml! d!n! merkezler!nden olan Ezher’!n 
rektörler!nden $eyh Muhammed $eltut’un 1959’da $!! fıkhını #slam 
hukukunun be"!nc! mezheb! olarak tanıdı%ı hatırlanab!l!r.174 Uzun 
tar!h! boyunca k!m! zaman s!yas! !kt!dardan ba%ımsız kalan k!m! 
zaman da devlet!n b!r kolu olarak !"lev gören Ezher, zaman zaman 
da modern!st ve el!t!st #slam! hareketlere kar"ı halk #slamı’nın 
tems!lc!s! olmu"tur. Ezher, özell!kle 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl 
ba"ındak! #slam’da reform tartı"malarının ve dolayısıyla Sünn!l!%!n 
yen!den tanımlanmasının merkez! olarak öne çıkmı"tı. Aynı "ek!lde 
Mübarek sonrası Mısır’ın bölgesel rolünü pek!"t!recek yen! b!r d!n 
d!l!n!n/yorumunun merkez! olmaya aday görüleb!l!r. 175 Bu d!l!n 
olu"masında Ezher ve Müslüman Karde"ler Hareket! arasındak! 
kar"ılıklı etk!le"!m bel!rley!c! olacaktır.

Daha önce Mehmet Al! Pa"a, Cemal Abdünnasır g!b! Ezher 
üzer!nde s!yas! baskı kuran otor!telere kar"ı kend!n! farklı 
b!ç!mlerde koruyab!lm!" Ezher’e en büyük meydan okumalardan 
b!r! de Müslüman Karde"ler’den gelm!"t!. Ezher’! toplumdak! 
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koku"mu"lu%un sorumlusu ve s!yas! el!t!n kuklası olarak resmeden 
Müslüman Karde"ler, 20. yüzyıl ba"larından !t!baren Ezher’!n d!n! 
saygınlı%ını oldukça zayı&attılar. Ancak gerek Ezher’!n !mkanlarını 
kullanma kaygısından gerekse de ahlak! konularda hemf!k!r 
olmalarından dolayı Müslüman Karde"ler Ezher’e kar"ı ger!l!m ve 
ele"t!r!y! kavgaya dönü"türmed!.176 

Nasır dönem!nde Ezher reforma zorlanmı", devlet!n s!yas! 
ç!zg!s!ne uyarak Pan-Arab!st ç!zg!ye destek olacak kararlar almı"tır. 
Arap Sosyal!zm!’n! savunan Ezher, Nasır’ın Süvey" Kanalı’nın 
m!ll!le"t!r!lmes! kararını açıkladı%ı yer olmu"tur.177 B!r ba"ka dey!"le 
Nasır, Süvey" Kanalı g!b! Ezher’! de bu dönemde “m!ll!le"t!rm!"t!r.”178 
Ezher’! b!r yandan Müslüman Karde"ler’e kar"ı kullanan Nasır, d!%er 
yandan da Pan-Arab!zm üzer!nden Ortado%u’da bölgesel l!derl!k 
mücadeles!nde Suud! Arab!stan’ın teopol!t!k gücünü bu kurum 
üzer!nden dengelemeye çalı"mı"tır.179 1970’l! yıllarda !se Enver 
Sedat, Ezher’! yükselen et-Tekf!r ve’l H!cre t!p! m!l!tan #slamcılı%a, 
kar"ı denge unsuru olarak kullanmı" ve bu kuruma Nasır dönem!nde 
kaybett!%! s!yas! de%er!n! yen!den kazandırmaya gayret etm!"t!r. Y!ne 
1990’lı yıllarda etk!s! artan #slamcı hareketlere kar"ı Ezher, s!yas! 
arenada hükümet! de ele"t!rmekten kaynaklanan b!r me"ru!yetle, 
otor!tes!n! güçlend!rm!"t!r.180 

Ezher’!n b!rbr!nden son derece farklı s!yas! yönet!m ve !deoloj!ler 
dönem!nde s!yas! el!tlerle çalı"mada gösterd!%! bu esnekl!k, Ezher-
Müslüman Karde"ler ger!l!m!n!n kavgaya dönü"mem!" olmasına 
eklen!nce, yen! dönemde Müslüman Karde"ler e%er Ezher üzer!nden 
b!r me"ru!yet olu"turma kaygısıyla yen! b!r yakla"ım gel!"t!recekse, 
bu konuda Ezher’den yardım alab!lece%!n! göstermekted!r. B!r 
ba"ka dey!"le, Ezher ve Müslüman Karde"ler arasında olu"acak b!r 
d!n! !tt!fak Mısır’ı bölgede teopol!t!k alanında oldukça güçlü b!r 
noktaya götürme potans!yel! ta"ımaktadır. Ezher’!n modern!st-
reform!st hareketlere kar"ı zaman !ç!nde Suf! hareketler! de !çeren 
b!r hareket hal!ne gelm!" olması, Müslüman Karde"ler’!n !se Tahr!r 
Dev!r!m!’nden bu yana s!yaset!n de zorlaması !le bazı d!n!-s!yas! 
konularda poz!syonunu yen!den ele alması bu tür b!r sentez !mkanı 
olu"turmaktadır.181 Bunun da ötes!nde gerek Müslüman Karde"ler 
gerekse de Ezher son dönemde Selef! hareketler!n meydan okuması 
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!le kar"ıla"maktadır. Selef! hareket!n Müslüman Karde"ler’!n 
ardından !k!nc! part! olması, önümüzdek! dönemde d!n! me"ru!yet 
anlamında Selef!ler! dengelemek !ç!n Müslüman Karde"ler’! kend! 
poz!syonunu yen!lemeye zorlayacaktır. Benzer "ek!lde tar!hsel 
olarak Selef! hareketelere görece mesafel! olan Ezher de benzer b!r 
tehd!d! ya"amaktadır. Bu benzer tehd!t algısı yen! b!r Sünn!l!k !ç!n 
yen! b!r !tt!fakın olu"masına yol açarak Mısır’a yen! b!r teo-pol!t!k 
alan açacaktır. 

Tar!hsel olarak !n!"l! çıkı"lı Mısır-Suud !l!"k!ler!nde Selef!l!k ve 
d!n konusu her zaman problem olmu"tur.182 Nasır dönem!nde Yemen 
üzer!nden kar"ı kar"ıya gelen !k! tarafın arası ancak Enver Sedat’ın 
!kt!dara gelmes! !le düzelm!", bu !l!"k! de Mübarek dönem!nde 
Batı yanlısı Arap kampının en öneml! aya%ı olmu"tur. Mübarek’!n 
olmadı%ı b!r Mısır’da gerek asker! el!tler! gerekse de Selef!ler! 
destekleyerek Müslüman Karde"ler’!n ve dolayısıyla Mısır’ın alanını 
daraltmaya çalı"acak olan Suud! Arab!stan’a s!yas! düzey!n yanısıra 
teo-pol!t!k b!r cevap vermek !ç!n Müslüman Karde"ler’!n Ezher’le 
!"b!rl!%! yapması olasıdır. Suud! Arab!stan’ın kend! model!n! öne 
çıkarma amaçlı s!yaset! Mısırlı Selef!ler! !kt!dar mücadeles!nde 
kullanma noktasına gel!r de Mısır devlet el!tler!n! de rahatsız 
ederse, Yen! Sünn!l!k tüm Mısır’ın sah!plenece%! b!r sentez olarak 
sah!plen!leb!l!r. Bu tür b!r Sünn!l!%!n #ran ve Suud! Arab!stan’ın teo-
pol!t!k etk!s!n! dengelemeye yarayaca%ı ve bu hal!yle Türk!ye model! 
!le etk!le"!m !ç!nde olaca%ı tahm!n ed!leb!l!r.

Arap Baharı, Yen# Mısır’ın Dı$ Pol#t#kası ve Bölgesel Düzen
Mısır’da Mübarek Yönet!m!’n!n devr!lmes! tüm bölgesel güç 

dengeler!n! alt üst ett!. Arap Baharından genell!kle zarara u%rayan 
#ran’ın en büyük karı !se, Suud! Arab!stan’la b!rl!kte #ran kar"ıtı 
cephen!n öncülü%ünü yapan Mübarek’!n g!tmes! oldu.183 Sur!ye’de 
ya"ananlardan sonra poz!syonunu de%!"t!rse de #ran genel olarak 
Mısır’da ya"anan gel!"melerden memnun olmu" ve Suud! Arab!stan 
kar"ısında kısmen rahatlamı"tır. Tahr!r eylemler! !le b!rl!kte 
Mübarek’!n g!d!"!nden kaygılanan #sra!l !se Mübarek’!n yanına 
geçerek, de%!"!m!n öncüsü olan kes!mlerde c!dd! b!r tepk! olu"turdu. 
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Mübarek’!n ardından Ömer Süleyman !ç!n de aynı yanlı"ı tekrar eden 
#sra!l kar"ı devr!m!n yanında yer alarak, Mısır’ın sadece #slamcı ya da 
Arap m!ll!yetç!s! aktörler!n!n de%!l, l!beral ve seküler kes!m!n!n de 
deste%!n! kaybett!.184 Türk!ye Mısır’dak! gel!"meler! daha b!r co"kuyla 
kar"ılarken, Yen! Mısır’ın bölgesel düzen! kuracak yen! aktörlerden 
b!r! olarak, demokrat!k b!r Mısır olarak gel!"mes! yönündek! 
arzusunu gösterm!" oldu. Mısır’dak! gel!"meler sonrasında ABD’n!n 
Mübarek’! savunmamasını korkuyla seyreden Suud! Arab!stan185 
#ran’a kar"ı denge olarak gördü%ü en büyük orta%ını kaybetmen!n 
etk!s!yle Mısır’da devr!m kar"ıtı güçler! desteklemekted!r. Bununla 
da yet!nmeyen Suud! Arab!stan, Müslüman Karde"ler’den, devr!m!n 
ba"ka ülkelere ama en ba"ta Körfeze yayılmaması !ç!n destek 
!stem!"t!r. 

Mısır’ın bölgede yen! demokras!ler!n kurulmasını tet!kleyecek 
devr!mc! b!r sürece evr!lmeyece%! netle"!rken tedr!c! reform sürec!n! 
destekleyecek b!r tutumu ben!msemes! bekleneb!l!r. Murs!’n!n !lk 
konu"malarında ba"ka ülkeler!n !ç !"ler!ne karı"ılmayaca%ı, ba%ımsız 
b!r dı" pol!t!ka yürütülece%!n! d!le get!rmes! model !dd!asının kısa 
vadedek! mütevazı konumunu gösterse de Afr!ka der!nl!%! ve N!l suları 
konusunda Mısır’ın akt!f dı" pol!t!kayı canlandırması kaçınılmaz 
görülmekted!r. D!%er b!r !fadeyle, Yen! Mısır’ın Nasır dönem!ndek! 
g!b! Arap dünyasında ve Afr!ka’da akt!f b!r dı" pol!t!ka yürütmes! 
ve d!%er bölgesel güçlerle rekabet etmes! bekleneb!l!r. “Demokrat!k 
#slam” !dd!ası !le Mısır halkının talepler!ne daha sorumlu davranacak 
yen! yönet!m #ran’ın #sra!l kar"ıtlı%ı ya da Türk!ye’n!n #sra!l ele"t!r!s! 
pol!t!kasının çek!c!l!%!n! azaltacaktır. D!%er b!r dey!"le, Mısır’ın ABD 
ve #sra!l’le kuraca%ı yen! !l!"k!n!n daha ba%ımsız ve ele"t!rel olması 
durumunda, #ran’ın ABD kar"ıtı s!yaset!n!n törpülenece%!, Suud! 
Arab!stan’ın ABD yanlısı s!yaset!n!n de ılımla"tırılaca%ı söyleneb!l!r. 
Bununla b!rl!kte, F!l!st!n sorununun ve #sra!l’!n uzla"maz s!yaset!n!n 
yen! Mısır’ı en çok zorlayacak konulardan b!r!s! oldu%u açıktır. Arap 
Baharı’nın bölgedek! dengeler! yen!den harmanlayan etk!s! Mısır’ın 
terc!h edece%! yen! rolün ne olaca%ı !le netle"ecekt!r. 

Yen! Mısır’ın bölgede yen! b!r model olarak ortaya çıkmasının 
en bel!rg!n sonuçlarından b!r!s! !k! demokrat!k model!n (Türk!ye ve 
Mısır) !"b!rl!%! !le Suud! Arab!stan ve #ran’ın sekteryen ve kutupla"tırıcı 
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s!yasetler!n! dengeleme !ht!mal! olacaktır. Bu !"b!rl!%! Sünn!c!l!k 
yapmaya zorlanan Türk!ye’n!n konumunu rahatlatırken Mısır’ın 
da Suud! Arab!stan destekl! Selef!lere kar"ı d!renç olu"turmasına 
yardımcı olab!l!r. Bu !t!barla Mısır’ın demokrat!kle"mes!n!, 
ekonom!s!n! toparlamasının ve bölgede etk!l! olmasını yen! bölgesel 
düzen!n kaçınılmaz "artı olarak gören Türk!ye, Mısır’ın geç!" sürec!n! 
destekled!%! ölçüde Mısır model!n gel!"!m!ne yardımcı olacaktır.

Sonuç

Arap Baharı sonrası Ortado%u’da dönü"en Neo-Memluk 
devletler!n nasıl b!r yol !zleyece%! konusu !le yen!den gündeme 
gelen model f!kr! !lk bakı"ta çek!c! olmakla b!rl!kte !ç!ne g!r!ld!%!nde 
çel!"k!ler! ve karma"ıklı%ı bel!rg!nle"t!ren b!r tartı"mayı da beraber!nde 
get!rmekted!r. 19. ve 20. yüzyıllarda Batı’dan ö%renme sürec!ne g!ren 
ülkeler!n modernle"me teor!ler! ba%lamında önler!ne koyulan batıcı 
modeller!n ba"arılı sonuçlar ortaya koymadı%ı b!l!nen b!r gerçekt!r. 
Aynı "ey günümüz !ç!n de geçerl!d!r. Kalkınma ve demokrat!kle"me 
sürec!nde olan Ortado%u ülkeler!ne tecrübeler!nden !st!fade etme 
anlamında Türk!ye’n!n ya da Mısır’ın örnek ver!lmes! esk!m!" 
modernle"me teor!ler!n! yen!den üretmeye dönü"memel!d!r. Her 
ülken!n kend! s!yasal, ekonom!k ve tar!h! geçm!"!nden hareketle ve 
yaptı%ı somut terc!hler sonucu kend! kalkınma ve demokrat!kle"me 
tecrübes!n! üretece%! a pr!or! kabul ed!lmel!d!r. 

Bu makalen!n gösterd!%! üzere Türk!ye, #ran, Suud! Arab!stan ve 
yen! Mısır bölgede merkez ülke olma ve yen! düzen kurma !dd!asına 
sah!p ülkeler konumundadır. Bu ülkeler!n sah!p oldukları rej!m ve 
yönet!mler!n !dd!aları ve kend!ler!n! hang! sembol!k sermayeye 
göre me"rula"tırdıkları konusu model tartı"masına ba%lanmaktadır. 
Farklı yönet!m "ek!ller! ve stratej!k v!zyonların da ötes!nde, farklı 
#slam anlayı"larına dayanan bu model !dd!aları her ülken!n kend! 
tecrübes!n! bölgede yen! düzen!n kurulması noktasında tak!p ett!%! 
m!ll! menfaatler!n/stratej!ler!n temel!ne oturtmaktadır. 

Ortado%u ve Kuzey Afr!ka’da yen! bölgesel düzen!n kurulmasında 
Türk!ye, #ran ve Suud! Arab!stan’ın yanı sıra Mısır muhtemel yen! b!r 
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model, s!yaset tarzı olarak etk!s!n! ortaya koyacaktır. Türk!ye, #ran, 
Suud! Arab!stan ve Mısır’ın bölgesel s!yasetler!, !ç s!yasal yapıları, Batı 
ve #sra!l !le !l!"k!ler!n!n ve b!rb!rler!yle olan etk!le"!mler!/rekabetler! 
bölgen!n yen! düzen!n!n m!mar!s!n! "ek!llend!recekt!r. Bu noktada 
b!rb!r!yle rekabet ve etk!le"!m !çer!s!nde olan bu modeller!n bölge 
ülkeler! !le olan !l!"k!ler!n! kend! s!yasal s!stemler!n!n de%er ve 
öncel!kler! temel!nde m! yoksa bölgesel/stratej!k çıkarları temel!nde 
m! yapaca%ı sorusu çok anlamlı görünmemekted!r. Z!ra bu ülkeler!n 
m!ll! menfaatler! !le model !dd!aları (ve önerd!kler! de%erler) 
b!rb!r!n! tamamlayan mah!yetted!r.

Bölgesel v!zyonlar ve söylemler açısından bakıldı%ında 
bölgedek! yen! düzen, ya teo-pol!t!k b!r anlayı"a göre yan! sekteryan 
kutupla"maya dayalı güvenl!kle"t!rme ve kampla"ma üzer!nden 
kurulacak, k! bu da bölge dı"ı aktörler!n daha fazla müdah!l olması 
anlamına gelecekt!r, ya da ekonom!k entegrasyon ve d!plomat!k 
uzla"maya dayalı b!r s!yasal teoloj!n!n bütünle"t!r!c! ve tedr!c! 
b!r reform sürec! üzer!nden kurulacaktır. #lk durumda bölgedek! 
kar"ılıklı önyargılar ve olumsuz algılar tar!he ve d!n! yorum 
farklılı%ına referansla der!nle"t!r!lecek, çatı"ma, husumet ve bölgeye 
dı" müdahale artacaktır. Bölgesel güçler de çıkar uzla"mazlı%ından 
beslenen sekteryan b!r mücadeleye savrulacaklardır. #k!nc! durumda 
!se rad!kal olmayan yen! b!r Batı ele"t!r!s!ne e"l!k edecek b!r bölgesel 
!"b!rl!%! perspekt!f!n!n temeller! atılacaktır. Farklı #slam yorumlarının 
b!rb!r!nden ö%renme sürec! !le ba"layan, mezhepç!l!%!, sekteryen 
gündem!, Vahhab!l!k ve $!!l!%!n kutupla"tırıcı yanlarını a"ab!len b!r 
muhtemel Yen! Sünn!l!k mezhepç!l!k temell! bölgesel çatı"maların 
engellenmes!ne katkıda bulunacaktır. S!yaset!n reel yanı gelecekte 
bölgen!n bu !k! v!zyonun rekabet!nden ve etk!le"!m!nden büyük 
oranda etk!lenece%!n! dü"ündürmekted!r.

Velayet-! fak!h vesayetl! b!r cumhur!yet model! olarak #ran #slam 
devlet! bölgedek! d!%er #slamcı hareketlere !lham verme konumunu 
kaybetmekle b!rl!kte özell!kle Körfez ülkeler!ndek! $!! gruplara verd!%! 
!deoloj!k doktr!nasyon ve d!%er yardımlarla nüfuzunu korumakta 
ve pek!"t!rmekted!r. #ran’ın bölgedek! $!! topluluklar üzer!ndek! 
etk!s! Suud! Arab!stan ve d!%er Körfez ülkeler! nezd!nde bölgen!n 
#ranla"ması g!b! b!r korkuyu beslemekte ve Selef!l!%! Vahhab!l!%e 



70

TÜRK DI! POL"T"KASI YILLI#I 2011

eklemleyen kutupla"tırıcı kar"ı b!r “Sünn! blok” s!yaset! üretmekte, 
bunu yaparken de Sünn!l!k adına konu"ma tekel!n! zımnen !dd!a 
etmekted!r. #ran ve Suud! Arab!stan’ın bölgesel model ülkeler olarak 
b!rb!r!yle rekabet ett!%! ortamda Türk!ye ya mezhep kutupla"masını 
a"acak ve demokrat!k dönü"ümü destekleyecek b!r “akt!f çok 
tara&ılık pol!t!kası” gel!"t!rmek durumunda kalacak ya da bölgedek! 
rekabet! akı"ına bırakarak pas!f b!r konumu kabullenecekt!r. Halkına 
kar"ı katl!am uygulayan Sur!ye rej!m! kar"ısında aldı%ı sert tavır !le 
Türk!ye yumu"ak güç pol!t!kasının sınırlarını görmekte ve “ak!l 
güç” konumuna evr!lmekted!r. Y!ne de bu pol!t!kanın b!r demokras! 
!hracı pol!t!kası olarak görülmes! bölgede tepk! toplayacaktır.

Batılı güçler!n bölgedek! etk!s!n!n bölgesel güçler leh!ne 
de%!"mekte olması kayded!lmes! gereken b!r olgudur. L!bya ve 
Sur!ye had!seler!nde Arap L!g!n!n etk!nl!%!n!n artması da olumlu 
b!r gel!"me olarak görüleb!l!r. Bununla b!rl!kte Arap L!g!’n!n 
muhafazakar Suud! Arab!stan ve Körfez ülkeler!n!n menfaatler!n!n 
b!r cephes!ne dönü"mes! durumunda bölgen!n mezhep temell! 
olarak kutupla"masını engelleyeb!lecek b!r uluslararası örgüt 
olmaktan çıkma !ht!mal! mevcuttur.186 Ayrıca, Suud! Arab!stan 
ve #ran arasındak! kutupla"manın sıcak b!r sava"a dönü"mes!ne 
müsaade ed!lmes! beklenmemel!d!r. Z!ra #ran körfez!, petrolün 
dünya p!yasalarına güvenl! ula"ımındak! kr!t!k rolü sebeb!yle 
ABD’n!n b!r!nc!l güvenl!k ajandasında yer!n! koruyacaktır.187

Türk!ye (b!r süred!r) ve Mısır (yakın gelecekte) yen! bölgesel 
denklemde kend!ler!ne farklı ve yen! statü taleb!nde bulunan ülkeler 
olarak öne çıkmaktadır. Ancak her !k! ülke !ç!n bu statü taleb!n! 
gerçekle"t!recek s!yasal, d!n!, ekonom!k ve kültürel b!r kapas!te 
mob!l!zasyon sorunu gündeme gelmekted!r. Tunus ve Mısır’dak! 
demokrat!k tecrüben!n Türk!ye örne%! !le etk!le"erek $!!-Vahhab! 
blokla"masının mezhepç! ve kutupla"tırıcı etk!ler!n! a"mada katkı 
sa%layacak alternat!f ve demokrat!k “yen! Sünn!” b!r s!yaset!n 
olu"turulması !ç!n bu kapas!te mob!l!zasyonu ve !"b!rl!%! sorununun 
çözülmes! gerekmekted!r.

Bölgesel yen! düzen ve bu düzen!n olu"umunda hang! model!n 
etk!l! olaca%ı konusunda ABD ve #sra!l’!n tartı"malarda ve ülkeler!n 
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mücadeles!nde etk!l! olaca%ı açıktır. Ancak bölge ülkeler!n!n 
güçlenmes! bu etk!n!n azalmasına, !ç çatı"maların artması !se 
bu etk!n!n ço%almasına yol açacaktır. Bu nedenle !ç çatı"ma ve 
sürtü"meler! azaltarak, !"b!rl!%!ne dayalı yen! b!r bölgesel düzen! 
hede&eyen Türk!ye-Mısır modeller!n!n bölgey! !ler! ta"ıma 
potans!yel! daha yüksek görünmekted!r, ancak farklı modeller!n 
rekabet! bölgeye dı" müdahale !ht!mal!n! de canlı tutacaktır.

NOTLAR
1 D!ktatörler!n art arda devr!lece%! beklent!s! !le 1989’dak! Üçüncü Dalgaya benzet!len 
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Jack Snyder, “Introduct!on,” Dom#noes and Bandwagons: Strateg#c Bel#efs and Great 
Power Compet#t#on #n the Euras#an R#mland !ç!nde, Robert Jerv!s and Jack Snyder 
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E%er dü"en devlet büyük ve öneml! !se, yarataca%ı dom!no etk!s!n!n daha büyük olması 
beklen!r Robert Jerv!s, “Dom!no Bel!efs and Strateg!c Behav!or,” Dom!noes and Band-
wagons: Strateg!c Bel!efs and Great Power Compet!t!on !n the Euras!an R!mland !ç!nde, 
Robert Jerv!s and Jack Snyder (ed!törler) (Oxford Un!vers!ty Press, USA, 1991), s. 40. 
E%er b!r devlet!n yen!lg!s!n!n büyük ve öneml! sonuçlar do%uraca%ı dü"ünülüyorsa, n!s-
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umudunu kesmes!, de%!"!m!n ‘dom!no etk!s!’ yaratma etk!s!n!n sınırlarına !"aret etmek-
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