
T
unus’ta başlayXp, MXsXr’X
vuran, ardXndan Bah-
reyn’de kendisini göste-
ren, son dönemde de
Suriye’yi sarsan Arap

BaharX Türkiye’nin yakXn çevresini
etkisi altXna aldX. Başta kuzey Afri-
ka coğrafyasX olmak üzere Suudi Ara-
bistan dXşXndaki Arap yarXmadasX ve
Ortadoğu’nun önemli bir bölümünü
etkisi altXna alan halk hareketleri, si-
yasal/toplumsal/ekonomik ve hatta
stratejik açXdan 21. yüzyXlXn en önem-
li kXrXlma noktasXnX oluşturacak gibi
görünmekte. Bu kXrXlma noktasXnXn
belki de en önemli etkisi bölge-
sel/küresel enerji startejilerinde ortaya
çXkacak gibi görünüyor.

Enerji kaynaklarX ve enerji gü-
zergahlarXnXn denetim altXna alXn-
masX için küresel egemenlerin baş-
lattXğX uzun erimli ve kapsamlX as-
keri/stratejik/siyasal ve toplumsal
operasyonlarXn, ABD’de George
Bush yönetiminin yerine Barack
Obama’nXn gelmesiyle nihai açXdan
amacX değişmese de, önemli bir
yöntem farklXlXlaşmasXndan söz etmek
olasX. İşte bu farklXlXk “Arap Baha-
rı’nın rüzgârı nereden esiyor?” so-
rusunu da beraberinde getirmiş du-
rumda.

Obama dönemi
Obama ile birlikte Washington

yönetiminin yXllardXr destek verdiği
Ortadoğu diktatörleri bir anlamda
gözden çXkarXldX.
Soğu Savaş döne-
minde ve Soğuk Sa-
vaş’Xn hemen son-
rasXnda dünya üze-
rindeki enerji kay-
naklarXnXn yüzde
65’ini barXndXran
Ortadoğu’daki dik-
tatörlerle “istikrar
ve bölgesel denge-
ler” adXna yakXn
ilişki kurup destek-
lemiş olan Washington yönetimi,
Obama’nXn iktirada gelmesinin adXn-
dan DemokratlarXn retoriğine uy-
gun olarak insan haklarX demokrasi
ve hukukun üstünlüğü gibi kavram-
larX öne çXkarmaya başladX. Atlantik
ötesinden gelen işte bu retoriğin te-

tiklediği Arap Ba-
harX, soğuk sa-

vaş döneminin başXndan bugüne
uzanan süreçte kemikleşen ve ke-
mikleştikçe de yozlaşan tek adam yö-
netimlerinin ortadan kaldXrXlmasX ve
demokratik süreçlerin hXz kazan-
masX anlamXnda umutlarXn yeşer-
mesine neden olsa da, enerji starte-
jileri konusunda kartlarXn yeniden da-
ğXtXlacağX bir dönemin kapXlarX ara-
lamXş oldu.

Gelecek dönem Arap BaharX’nXn
bir sonuca ulaşmasXnXn ardXndan
enerji stratejilerinin yeniden belir-
lenmesi zorunlu olacak. Çünkü, bu
ülkelerin  demokra-
tik süreçlerle yeni
yönetimleri seçmesi
gerekiyor. Ancak be-
lirlenecek yönetim-
lerin, nasXl ve hangi
dengeler ile oluşcağX
önemli bir nokta ola-
rak ortaya çXkXyor.

Müslüman 
kardeşler dönemi

Çünkü, yapXla-
cak ilk serbest se-
çimlerde Müslüman
Kardeşler’in (İhvan-
X Müslim’in) ya da Müslüman Kar-
deşler’in siyasal yapXlarXnXn; Tu-
nus’tan MXsXr’a, Suriye’den Filistin’e
kadar Arap coğrafyasXnda iktidarX ele
almasXna kesin gözüyle bakXlXyor. Üs-
telik bu anlamda, “sandıktan çıkan
siyasal yapının” meşruiyeti de sor-
gulanmayacağX için Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’yX kapsayan büyük bir

enerji coğrafyasXnda Sünni
totaliter anlayXş meşru bir
şekilde iktidara gelecek ve
stratejik küresel enerji den-
kleminde en önemli belir-
leyicilerden biri durumuna
gelecek.

İlk aşamada, bu BatX
karşXtX söylemleri ile öne çX-
kan, hatta ideolojisinin bel
kemiğini BatX karşXtlXğX ile
oluşturmuş siyasal bir akX-
mXn/örgütlenmenin nasXl
olur da BatX’nXn vize ver-

mesiyle böylesi stratejik bir
noktada güç kazanma-
sXna izin verilir
sorusu akXllara
gelse de, küre-
sel güçlerin din-
ler ve mezhep-
ler üzerinden
dünyayX yeni-

den şekillendirme arayXşXnXn satXra-
ralarXnda bu sorunun yanXtXnX bulmak
olasX.

Sünni totatiler rejimlerin Şii
İran’a karşX bir ağXrlXk merkezi oluş-
turacak olmasX, BatXlX ülkeler ile
Müslüman Kardeşler’in ittifak nok-
tasXnX da belirliyor. Pragmatik XlXm-
lX İslam yaklaşXmXnXn, BatXlX ülkeler-
le yapacağX çXkar işbirliği içinde dip-
lomatik denklemi, “enerjiye karşı-
lık, kendi iktidarının korunması”
biçiminde belirlemesi ve meşruiye-
tini BatX’nXn toplumsal süreçleri gö-

zardX edip demorkasiyi sandXktan
çXkacak sonuca bağlamasX, enerji
santarcXnda yeni dönemin öne çXka-
cak unsurlarXnX da ortaya koymuş olu-
yor.

Eğer bu süreç -Suriye ve Suudi
Arabistan’da kXrXlma yaşamazsa-
görünür bir gelecekte Ortadoğu ve
Arap coğrafyasX Sünni Arap Bloku
ile Şii İran, Irak’Xn ve Körfez ülke-
leri, Suudi Arabistan’Xn Şii bölgele-
ri arasXnda çok ciddi bir konfrantas-
yon (cepheleşme/çatXşma) zeminini
de ortaya çXkarmXş olacak. Bu zemin,
enerji stratejilerinde İran’Xn arka
planda kalmasX için BatX bloku ve
Sünni Arap bloku arasXnda başka do-
ğal bir ittifakX da beraberinde getire-
cek gibi görünüyor.

Öte yandan, El Fetih
ile yapXlan anlaşma son-
rasXnda Müslüman Kar-
deşler’in Filistin kanadX

olan Hamas’Xn önü-
nün açXlmasX,

kXsa süre

sonra Filistin sorununun çözümün-
de de Müslüman Kardeşler’i önem-
li bir oyuncu yapacak gibi görünü-
yor. KaldX ki Ortadoğu’nun kanayan
yarasX olan Filistin sorunun çözü-
münde Müslüman Kardeşler’in rol
üstlenmesi, stratejik ve siyasal açX-
dan bütün bölgede önemli bir ka-
zanXm elde etmesini de sağlamXş ola-
cak. Bu da enerji stratejlerinde
Müslüman Kardeşler’in elini güç-
lendirecek bir başka faktör olarak or-
taya çXkXyor.

Küresel aktörlerin ilgisi
Bu noktada bir başka soru da

Müslüman Kardeşler’in hangi kü-
resel aktörlerle aynX stratejik denklem
içinde yer alacağX...

Avrupa Birliği, Ortadoğu’dan
ve özellikle Libya’dan elde ettiği dün-
yanXn en ucuz ve kendi coğrafyasX-
na en yakXn petrolün denetimini

kaybetmek istemiyor. Bu nedenle
Libya’da yeni statükonun ABD-AB
ortaklXğXnda inşa edileceğini söyle-
mek olasX.

Çin ise Afrika coğrafyasXna el at-
mXş durumda. Dikkati ise Ortado-
ğu’da. İran ise denklemin enerji
değişkeninden çok siyasal değişke-
ni içinde yer alXyor. Çünkü petrol
zengini İran’Xn yeni petrol havzala-
rXna gereksinimi bulunmuyor. Ama
Ortadoğu’nun bölge lideri olmak,
Sünniliğin yerine Şiiliği egemen
kXlXp, Sünni destekli yapXlarX bölge-
den uzak tutmak istiyor.

KarmaşXk denklem içinde ABD
ile AB’nin, İran ile Çin’in işbirliği
yapmasX da sözkonusu. Bu neden-
den dolayX “yeni statüsko” oturana
ve denklemin unsurlarX netleşince-
ye kadar kontrol edilebilir istikrar-
sXzlXk süreci devam edecek gibi gö-
rünüyor. �

KÜRESEL STRATEJİLER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Enerji satrancına
ayaklanma molası

Ortadoğu’da enerji eksenindeki gelişmeler,
Tunus’ta başlayıp Mısır, Libya ve Suriye’ye
yayılan ‘Arap Baharı’ ile geri planda kalmış gibi
görünüyor. Yeni süreçte Ortadoğu’da öne çıkan
aktörün Müslüman Kardeşler olması bekleniyor.
Petrol karşılığı iktidar modeliyle Şii İran’ın Sünni
otoriter rejimlerle dengelenmesi de planlanıyor.
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Bu yeni dönemde Türkiye’ye çok fazla aktif rol düşmüyor. Oba-
ma başkan olduktan sonra Türkiye’yi bölgede öne çXkardX. AsXl amaç
Türkiye üzerinden Ortadoğu’daki siyasal etkinliği yumuşak bir güç
aracXlXğX ile yaşama geçirmekti. Ancak AKP hükümetinin dXş po-
litikadaki vizyonsuzluğu, hem Türkiye’yi hem ABD’yi sXkXntXya
soktu. AKP’nin İran’a yönelik yaklaşXmX, Ermenistan’la norma-
leşmenin istenilen sonucu vermemesi Suriye’yi uluslararasX siste-
me entegre etmeyi becerememesi, Libya’da ilkesiz bir yaklaşXm
sergilemesi, İsrail’i tamamen gözden çXkarmasX; Türkiye’yi genelde
Ortadoğu denkleminin özelde de enerji stratejileri üzerine oyna-
nacak oyunun dXşXna itti.

Sonuçta, enerji kaynaklarX ve enerji güzergahlarX bağ-
lamXnda baba Bush döneminde başlayan başta Ortadoğu
olmak üzere dünyayX yeniden dizayn etme süreci, Oba-

ma döneminde de devam ediyor. Ancak
XlXmlX İslam stratejisi bu kez çok daha ön

planda olacak gibi görünüyor. Türkiye
enerji satrancXnda ne kadar rol

kapmak istese de, yakXn ve
orta dönemde bu çabanXn
sonuç vermesi olasXlXk da-
hilinde bulunmuyor.

Türkiye’nin
denklemdeki yeri


