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Özet: Yakın Doğu, Doğu-Batı ilişkilerinin denetlendiği/düğümlendiği ayrı bir uygarlık merke-
zi olarak çekişme ve çatışma alanıdır. Yakın Doğu terimi yerine İngiliz-ABD kaynaklı Orta Doğu
teriminin kullanılması Batı adına Osmanlı egemenliğine karşıt okyanuslara/denizlere yönelik
stratejik-siyasi bir açılımın ifadesidir. Bu değişiklik dünya tarihini belirleyen Doğu-Batı çatışma-
sında Doğu halkları aleyhinde bir güç ve eksen kaymasını belirtmektedir

Anahtar Kelimeler: Yandaş-müslümanların himayeciliği, Doğu sorunu

In the Eastern/Turk Issue from the Protectivity of Christians to the Protectivity of Muslim
Proponents: The Historical Axial Dislocation in Islam and the Middle East as a Strategic

Anchor of the Western World Sovereignty Order

Abstract: As a separate civilization center where the Eastern-Western relations were controlled/tangled,
Near East is a region of dispute and conflict. Using the British-USA originated  term Middle East instead
of the term Near East is a result of the strategic-political expansion towards the oceans against the West-
ern sovereignty over the Ottomans. In Eastern-Western conflict, which determines the world history, this
change indicates a power and axial dislocation against Eastern people.

Keywords: Near East, Middle East, Eastern Question

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Yakın Doğu coğrafyası sınırları tarihi ola-
rak belirlenmiştir. Kafkasya’dan Mısır’a, Balkanlardan Orta Asya’ya, Ak-

deniz’den Karadeniz’e, Kuzey Afrika’dan Hint Okyanusu’na geniş bir havza-
nın merkezini oluşturan Yakın Doğu, Doğu-Batı ilişkilerinin denetlendiği/dü-
ğümlendiği ayrı bir uygarlık merkezi olarak çekişme ve çatışma alanıdır. Ya-
kın Doğu terimi yerine İngiliz-ABD kaynaklı Orta Doğu teriminin kullanılma-
sı Batı adına Osmanlı egemenliğine karşıt okyanuslara/denizlere yönelik stra-
tejik-siyasi bir açılımın ifadesidir.1 Bu değişiklik dünya tarihini belirleyen Doğu-
Batı çatışmasında Doğu halkları aleyhinde bir güç ve eksen kaymasını belirt-
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1 Ortadoğu kavramı ve yeni gelişmelerin yönü üzerinde bir başka çalışmamızda da durmuş-
tuk. Sosyoloji ve Coğrafya, Sosyoloji Yıllığı, Kızılelma Yayınevi, İstanbul. 



mektedir. Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında küresel yeni bir düzenden
söz edilmekte, bu yönde belli değişiklikler gündeme getirilmekte, ancak Tür-
kiye’nin merkezinde yer aldığı bu geniş bölgede çıkan sorunlar yerel, bölge-
sel çekişme ve çatışmalar (uyumsuzluk) olarak gösterilmektedir. Osmanlı son-
rası Orta Doğu’da yapay olarak kurulan Batı düzeni eleştirilmekte, (mevcut
ulus-devlet anlayışı, Pan-Arap-İslamiyet-milliyetçilik yorumu) kimlik düze-
yinde daha da darlaştırılarak yeniden biçimlendirilmektedir. Yeni dünya dü-
zeninin getirdiği çözüm Batı’nın kendi içindeki çelişkilerin aşılması ve bu yön-
de ortaya çıkan sorunların ABD çıkarlarına uygun olarak düzenlenmesinin öte-
sine geçmemektedir. ABD merkezli egemenlik düzeninin Doğu-Batı ilişkilerin-
de küresel ve bölgesel düzeyde sorunları aştığından söz etmek mümkün de-
ğildir. Küresel düzen değişikliğinden söz edilmesine rağmen bu çok yönlü de-
ğişiklik içinde değişmeyen Batı egemenliği ve üstünlüğüdür.

Yeni dünya düzeni kendi üstünlüğü ve çıkarları temelinde farklılaşmaya da-
yalı yeni ilişkiler empoze etmektedir. Batı-dışı toplumların Batı karşısında di-
rencinin ortadan kalkmasıyla Batı sosyalizmi artık bir seçenek olmaktan çık-
mıştır. Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi ABD’nin gücünün değil, Doğu toplumla-
rının karşısına iki farklı Batı düzeni önerisiyle çıkma gereğinin ortadan kalk-
masının bir sonucudur. Bir başka deyişle Doğu toplumları, Batı ile ilişkilerin-
de karşılaştıkları sorunları kendi bünyeleri içinde eritebilmek, çözebilmek gü-
cünü taşıyamaz hale gelmeleriyle birlikte Batı saldırılarına ve yayılmacılığına
bütünüyle açık hale gelmişlerdir. “Orta Doğunun Balkanlaşması” ABD üstünlü-
ğünü dünya ölçeğinde kalıcı/sürekli bir düzen haline getirme siyasetinin bir
uygulamasıdır. XIX. yüzyıl sonrasında Doğu Sorunu çerçevesinde ortaya çı-
kan Balkanlaşma olayı Batı’nın kendi içinde öncülük çekişmesinin getirdiği re-
kabet ve çatışmanın bir ürünüdür. Ancak günümüzde Batı içi çekişmelerin sona
erdiği ve tek merkezli dünya egemenlik düzeninden söz edildiği bir dönem-
de ortaya çıkan “küresel kaos coğrafyası” veya “Orta Doğunun Balkanlaşması” ola-
yını ayrı bir biçimde değerlendirmek gerekir. Bu durum Osmanlı sonrası dün-
yada Doğu uygarlık merkezlerinin siyasi-askeri düzeyde savunmasız kalma-
larının getirdiği bir sonuçtur. Orta Doğu coğrafyasının ABD merkezli yeni dün-
ya dengesinde/dengesizliğinde stratejik öncelik kazanması, Batı içi çekişme
alanı olmaktan çıkarken kendi içinde çatışma alanı olması ve Türkiye’nin Bos-
na, Kosova, Irak, Lübnan, Afganistan, Libya ve Suriye’deki çatışmalarda üst-
lendiği yer ve rol tartışılması gereken bir konudur. Türkiye yeni dünya düze-
ninde kendi tarihsel mirasına karşıt bir rol üstlenmektedir. “Yeni-Osmanlılık”
gerçekte ABD merkezli “Büyük Orta Doğu Projesi”ne bir destektir. Bu eksen kay-
masını ele almak için Osmanlı-İslamiyet ilişkisi yanında İngiliz-ABD egemen-
lik düzeniyle İslamiyet ilişkisinin birlikte tartışılması gerekir. 

Geçmişten günümüze Doğu Sorunu denildiğinde kastedilen Batı saldırgan-
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lığı ve sömürüsü karşısında Doğu’nun temsilciliğini ve öncülüğünü üstlenen
Yakın Doğu kaynaklı belli askeri-siyasi örgütlenmelerdir. Doğu uygarlıklarının
koruyucusu ve savunucusu olarak ortaya çıkan bu örgütlenmelere karşı Batı or-
tak bir tavır içinde olmuş, bu nedenle her iki taraf için de dünya egemenlik iliş-
kilerinin düzenlendiği belli bölgeler stratejik önem kazanmıştır. Doğu-Batı iliş-
kileri tarih boyunca temel ilişki olarak önemini korumuştur. Taraflar arasında-
ki ilişkilerde egemenliğin el değiştirmesine bağlı olarak çıkarlar ve uygulama-
lar değişiklik göstermiştir. Doğu Sorunu 1000 yıldır Batı için “Türk Sorunu” ola-
rak tanımlanmıştır. Sorunun çözümü de Anadolu Türklüğünün Doğu-Batı iliş-
kileri içinde ortaya çıkmış tarihi yeri ve rolünün, Osmanlı mirasının savunu-
lamaz hale gelmesidir. Osmanlı dünya görüşünün ve siyasetinin dayanağı Doğu-
Batı çatışmasıdır. Osmanlı Batı’ya karşı Doğu’da ortaya çıkan çeşitli siyasi ge-
leneklerden ve dünya görüşlerinden faydalanmıştır. İslamiyet ile ilişkisinde de
böyle bir yön vardır. Ancak Osmanlı siyaseti İslamiyet’le veya İslam-Arap top-
lumlarıyla sınırlı değildir, bu tür bir özdeşleşme çabası içinde de olmamıştır. Os-
manlılık İslam hilafetleri siyasetinin olduğu gibi Doğu Roma (Bizans) siyase-
tinin de aşılmasını belirtmektedir. Bu nedenle Osmanlı’nın İslamiyet ile bir ça-
tışması söz konusu olmadığı gibi, İslamiyet içinde Türk kimliğinin korunma-
sı İslamiyet’ten farklı bir siyasetin sözcülüğünü de yaptığının açık göstergesi-
dir. Osmanlı egemenliği altında Hıristiyan halkların olması veya Osmanlının
Bizans’ın yerini alması nasıl ki Osmanlı siyasetini Bizans siyaseti olarak değer-
lendirmemizi mümkün kılmıyorsa, Osmanlının İran ve Arap hilafetleriyle olan
ilişkisine de bu açıdan bakmak gerekir. Osmanlı Doğu cephe siyasetinin en son
örneği olarak kendinden önceki siyasi deneyimleri, İslami dünya görüşünü de
kapsamıştır. Ancak Osmanlı kendi kendini savunmanın ötesinde Hindistan ve
Çin uygarlıklarının da Batı’ya karşı öncülüğünü ve sözcülüğünü üstlendiği için
sadece İslamiyet ile sınırlı değildir. Osmanlı Batı’ya karşı Doğu cephesinin sa-
vunucusu olduğu için Osmanlı dünya siyaseti İslami dünya görüşünün korun-
ması ve savunuculuğunu da kapsamıştır. Bu, Doğu cephe siyaseti geleneğine
sahip çıkmanın bir ifadesidir. Osmanlı egemenliği altında Müslüman toplum-
ların olması Osmanlı siyasetini İslamiyet’le özdeşleştirmez. Osmanlı egemen-
liği altındaki Müslüman toplumların varlığı kadar gayrimüslim toplumların da
varlığı dünya imparatorluğu siyaseti açısından önemlidir. XIX. yüzyıl sonrasın-
da bu ilişki Doğu halkları aleyhine, tersine dönmüştür. 

XIX. yüzyılda Batı için Doğu Sorununun iki yönü birbiriyle ilişkili olarak
ortaya çıkmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı ve 1774’de yapılan Küçük Kaynarca An-
laşması bu açıdan önemlidir. Küçük Kaynarca Anlaşması sonrasında ilk defa
Osmanlı egemenliğinde bulunan Müslüman bir bölge, Kırım, Osmanlı’dan ko-
partılırken, diğer yandan Rusya’nın Osmanlı egemenliği altındaki Hıristiyan
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toplumları himayesi de resmi olarak tanınmıştır.2 Bu, bir anlamda Osmanlı’nın
Doğuyu savunmak bir yana kendi egemenliği altındaki Müslüman toplumla-
rı bile koruma ve savunma görevini yerine getiremediğinin ilanı olduğu gibi,
Hıristiyan toplumlar üzerindeki egemenliğini de tartışmalı hale getirmiştir. Bu
yeni gelişme bundan sonra Batı’nın Osmanlı’ya (Doğu Hıristiyanlığına ve İs-
lamiyet’e) yönelik siyasetinin de temelini oluşturacaktır. Çeşitli Batılı devlet-
lerin amacı geleneksel Doğu toplumlarıyla kesintisiz bir biçimde ilişki kurmak-
tır. Okyanuslara dayalı yeni ilişkiler yanında, buna karşıt bir biçimde Akde-
niz merkezli geleneksel Doğu-Batı ilişkilerinin gündeme gelmesi bu açıdan
önemlidir. Bu durum Osmanlı’yı Batı içi çekişmeden yararlanarak dünya ege-
menlik ilişkilerinde söz sahibi olmaya itmiştir. Batıcılaşma bu nedenle her şey-
den önce devletin siyasi bir seçimi olmuştur. Ancak bu siyasetin Batı içi reka-
bete dayalı olması yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. XIX. yüz-
yılda Çarlık Rusyası Trans-Kafkasya ve Orta Asya Müslüman Türk toplumla-
rını kendi egemenliğine katarken, bu, Batı içinde bir çekişme ve çatışma ko-
nusu olmamıştır (Afganistan sınırdır).3 Ancak Rusya’nın güneyde (İngilizle-
rin okyanuslara dayalı egemenliğine karşıt bir biçimde) Osmanlı egemenliği
altındaki toplumlar üzerinde egemenlik kurma çabası ve bu yöndeki girişim-
leri Batı içinde tartışma ve çekişmeye neden olmuştur. Osmanlı ittifakını elde
edemeyen Batılı devletler Osmanlı’ya karşıt bir biçimde Osmanlı egemenliği
altındaki toplumlarla ilişki kurarak etkili olmaya çalışmışlardır. Osmanlı ege-
menliğindeki Balkanlar, Mısır ve Basra Körfezi’nin (Yakın Doğu Osmanlı uy-
garlık alanının) geleneksel Doğu-Batı ilişkileri yanında Hint Okyanusu ile bağ-
lantı sağlamak ve denetim kurmak açısından özel bir yeri vardır. Batılı devlet-
ler Osmanlı egemenliği altındaki Hıristiyan ve Müslüman toplumları birbirin-
den ayrıştırarak Osmanlı yönetimine karşıt ilişkiler içinde değerlendirmek is-
temişlerdir. Bu ayrıştırma/bölme çabası aynı zamanda Batı içinde çekişen çe-
şitli devletlerin birbirini sınırlandırmasının da yolu olmuştur. Hıristiyan-Müs-
lüman farklılaşmasının bir diğer yönü de Çin, Hint gibi geleneksel Doğu uy-
garlıkları ve Afrika toplumlarıyla ayrışmanın zeminini oluşturmasıdır.

XIX. yüzyılda Doğu Sorunu yerel, bölgesel bir çatışmanın ötesinde Batılı dev-
letler arasında rekabetten, çekişmeden kaynaklanan bir dizi bunalımı belirt-
mektedir. Osmanlı egemenliğinin bütün Batı’da tartışmalı hale gelişi, Osman-
lısız bir dünya isteği Batılı devletlerin ortak amacı olmasına rağmen bütün Do-
ğu’nun denetimini sağlayacak böyle bir gelişme Batı içi rekabetten kaynakla-
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2 Balkanlardaki/Batı cephesindeki sınır savaşlarından ve kayıplarından farklıdır bu yeni durum.
3 Bu girişim Batı adına Hindistan’a doğru yeni bir yol açma olarak değerlendirildiği için Rus-

ya’nın yenileşmesinden, çağdaşlaşmasından söz edilmiştir.



nan yeni sorunlara neden olmuştur. Osmanlı bir dünya siyaseti/imparatorlu-
ğu olarak bu gelişmelerin dışında kalamamıştır. Osmanlı’nın İslamiyet ve Orta
Asya Türklüğü ile ilişkili yeni siyaset önerileri bu nedenledir. Batı ile
işbirliği/ittifak siyaseti Doğu’da mümkün olduğu için Batıcılaştıkça Doğulu
özelliklerini daha çok vurgulamak zorunda kalmıştır. XIX. yüzyıl sonrasında
İslamiyet Batı ile ilişkili ikili bir rol oynamıştır. İslamcılık bir yönü ile Osman-
lı’nın elinde tuttuğu imparatorluk olanaklarından yararlanarak İngiliz egemen-
liğine karşıt yeni bir siyaseti belirtirken, diğer yandan Türk-Arap ayrımı teme-
linde toplum düzeyinde İngiltere’nin Osmanlı yönetimine karşıt bir siyaset uy-
gulaması haline gelmiştir. İngiltere Hindistan’da sömürge yönetimi nedeniy-
le en geniş Müslüman nüfusu egemenliği altında tutan ülke durumundadır.
Buna karşılık Osmanlı padişahı bütün dünyadaki Müslümanların halifesi/din
başkanı olarak İngiliz egemenliği altındaki Müslüman toplumlar önünde et-
kili olma çabası içine girmiştir. İngiltere bu tehdide karşı Türk-Arap halkları-
nı ayrıştırarak ve devlete karşı muhalefete dönüştürerek cevap vermiştir. Arap
modernleşmesi ile Osmanlı Batıcılaşması arasında devlet/yönetim-toplum iki-
liği açısından böyle bir fark vardır. Her iki yönelişin kaynağı Batı olmuş olsa
bile ittifak kurulan ülkeler ve uygulamalar farklıdır. Osmanlı Batıcılaşması dev-
let eliyle yürürken, Arap-Müslüman muhalefeti devlete karşı toplum düzeyin-
de İngiltere ile ilişkili olarak yürütülmüştür. İngiltere Arap muhalefetini örgüt-
leyerek yerel unsurlara dayamış, Müslüman-Arap toplumlarını Osmanlıya kar-
şı ayaklandırarak kendi egemenlik alanını genişletmeye, Osmanlı’dan/Ana-
dolu Türklüğünden bağımsız kendi Orta Doğusunu oluşturmaya çalışmıştır.
Bu açıdan İslamiyet Batı içi dünya egemenlik çekişmesinde çeşitli tarafların bir-
birini sınırlandırmak için kullandığı siyasi, ideolojik bir koz olmuştur. İngil-
tere Batı içi güç çekişmesi nedeniyle, Balkanlardakinden farklı olarak, hem bir
yandan Orta Doğu’yu Arap-Müslüman-Türk ayrımı temelinde bütünsel bir kim-
lik çerçevesi içinde tanımlamış, hem de toplum düzeyinde kendi içinde yerel-
leştirerek bağımsız-bütünsel siyasi bir varlık olarak ortaya çıkmasına izin ver-
memiştir. Bu siyaset-yerelleştirme Batı içinde bölgede geçmişten gelen bağla-
rı, çıkarları olan devletlerin de kötüsü gelirse İngilizlerle anlaşmalarının yo-
lunu da açık tutmuştur. Bu nedenle Osmanlı ile hem ittifaka, hem de karşıtlı-
ğa dayalı “gizli diplomasi” geçerli olmuştur. 

XIX. yüzyılda Batılı devletler kendi konumlarını öne çıkararak geleneksel
Doğu’yu kendi egemenliklerine katma çabası içinde bölünmüşlerdir. İngilte-
re Okyanuslara dayalı (Osmanlı dışı) yeni ilişkiler ağı geliştirerek geleneksel
Doğu ülkeleriyle bağlantı kurmuştur. Buna karşılık Batı dünya egemenliğinin
öncülüğünü ele geçiren İngiltere’ye karşı Kıta Avrupası’nın birliğini sağlaya-
rak İngiltere’nin öncülüğünü tartışma çabası Osmanlı ile yeni ilişkilerin kurul-
masını zorunlu hale getirmiştir. Batı içinde İngiltere’nin öncülüğünü tartışan
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devletler Osmanlı Devleti üzerinden veya bunu sağlayamadığında doğrudan
Osmanlı egemenliği altındaki Müslüman ve Hıristiyan halklar ile bağlantı ku-
rarak kendi siyasetlerini gündeme getirmişlerdir. Orta Asya Türklüğü ile ilgi-
li Pan-Türkçülük siyaseti de Hindistan ile ilgili bir başka yolu göstermektedir.
XIX. yüzyılda İngiliz dünya egemenliğinin ve zenginliğinin kaynağı Hindis-
tan’dır. Geleneksel Doğu-Batı yollarını gündeme getiren diğer Batılı devletle-
rin de hedefi Hindistan olmuştur. Okyanuslara dayalı İngiliz dünya egemen-
liğinin dışında geleneksel Doğu yollarını gündeme getiren ve bu anlamda Batı
içinde yeni bir siyaset sahibi olan ilk ülke Fransa’dır.4 İngiltere’ye karşı çıkan
bu ülkelerin aynı zamanda Osmanlı aleyhinde belli bir girişim içinde olmala-
rı nedeniyle Osmanlı-İngiltere ilişkileri de farklı bir boyut kazanacaktır. İngi-
lizlerin okyanuslara dayalı dünya egemenliği siyaseti Osmanlı egemenliğine
karşıt olarak biçimlenmesine rağmen İngiliz egemenliğinin ve öncülüğünün
tartışılıyor olması İngiltere’nin Osmanlı’ya ve Akdeniz’e yönelik ilgisinin, Os-
manlı-İngiliz ilişkilerinin çelişkili karakterini oluşturacaktır. İngiltere’nin
amacı kendi egemenliğini tehdit edecek gelişmelerin önüne geçmektir. Bunun
için Kafkasya’yı bir set olarak bütünleştirmeye çalışırken Balkanların bölün-
mesinden yanadır, buna karşılık Hint Okyanusu’na geçişi sağlayan Kızıldeniz
ve Basra Körfezi’ni kontrol edecek bir Arap Orta Doğusu oluşturacaktır. İngi-
lizlerin dünya egemenliğini tartışan Fransa, Napolyon ile Osmanlı egemenli-
ği altındaki Kuzey Afrika’ya (önce Mısır) yönelirken, çeşitli Batılı devletler Bal-
kanlar’da Hıristiyanlar arasında milliyetçilik hareketlerini, Müslümanlarla Hı-
ristiyan toplumlar arasındaki ayrışmayı desteklemiştir.5 Siyasi literatürde “Bal-
kanlaşma” deyimi bu nedenle Batı içi çelişki ve çatışma içinde ortaya çıkan bel-
li bir ayrıştırma ve bölünmeyi, “it dalaşı”nı belirtmektedir. Buna karşılık Arap
Orta Doğusunda daha farklı bir siyaset uygulanmıştır. İngiltere’nin amacı baş-
langıçta bu bölgede kendi İngiliz Orta Doğusunu Arap Orta Doğusuyla örtü-
şecek biçimde örgütlemektir. Sınırlar Batı içi bölüşme ve çekişme içinde fark-
lı biçimlense bile bu yönde çaba genel bir siyasettir. İngiltere’nin amacı gele-
neksel Doğu-Batı ilişkilerinin düzenlendiği Yakın Doğu’nun stratejik önemi-
ni kendi siyasetini tehdit edecek biçimde diğer Batılı devletlere kullandırma-
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4 Fransa hem Atlantik kıyısında, hem de Akdeniz’de kıyısı olan ülke olmasına karşılık bu ko-
numun verdiği imkanları değerlendirememiş ve bütün önemine karşılık Batı içinde merkez
olamamıştır. 

5 Bunun sonucunda Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan ayrılarak bağımsız devletler haline gel-
miştir. 1867’de Eflak ve Boğdan’ın birleşmesiyle Romanya kurulmuş, 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşından sonra yine diğer devletlerin araya girmesiyle Avusturya-Macaristan Bosna-Her-
sek’i, İngiltere ise Müslüman yoğunluklu Kıbrıs ve Mısır’ı almış Balkanlarda Batılı devlet-
ler arasındaki güç dengesini belirten çeşitli sınır değişiklikleri yapılmıştır.



maktır. Bu açıdan İslamiyet İngiltere’ye karşıt bir koz olarak kullanıldığı gibi
İngiltere tarafından da bir başka biçimde değerlendirilmeye çalışacaktır. İngil-
tere, Hindistan’da sömürge yönetimi nedeniyle egemenliği altında en çok Müs-
lüman nüfus barındıran ülke olarak, Hindistan Müslümanları üzerindeki de-
neyimlerinden de yararlanarak Osmanlı egemenliğindeki Müslüman-Arap top-
lumlara (Mısır merkezli Arap Orta Doğusuna) yönelik belli uygulamalar içi-
ne girmiştir. İngiliz-Osmanlı ilişkisi bu nedenle karşıtlık ve müttefiklik ilişki-
si biçiminde çelişik bir karakter kazanmıştır. Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya-
Orta Asya toplumları çeşitli Batılı devletler ile kurduğu ilişkiler içinde kendi
uygarlık çerçevelerinden koparılarak çatışmaya dayalı kimlikler icat edilmiş,
yeni gelenekler tarafından biçimlendirilmiştir. 

Batı’nın XIX. yüzyılda geleneksel Doğu uygarlıklarını kendi egemenlik iliş-
kilerine katma çabası Doğu Sorununun yeni bir biçim kazanmasına neden
olmuştur. Bir dünya imparatorluğu olan Osmanlı bu yeni gelişmeye bir si-
yaset değişikliği ile cevap vermiştir. İngiltere’nin amacı (daha sonra İngilte-
re’nin mirasını devralan ABD’nin) kendi dünya egemenliği ve denetimi dı-
şındaki gelişmelere izin vermemektir. Napolyon, okyanuslara dayalı İngiliz
dünya egemenliğine karşı geleneksel Doğu-Batı ilişkilerini yeniden canlan-
dırmak için Akdeniz (güney) ve Orta Asya (kuzey) yollarını kullanarak Hin-
distan’a ulaşmak istemiştir. Ancak Osmanlı ve Rusya ile anlaşamadığı için
zorunlu olarak bu devletlere karşı başarısız kalan iki büyük savaşa girişmiş-
tir. Fransa’nın bu girişimleri güneyde Osmanlı-İngiltere, kuzeyde Rusya-İn-
giltere ittifakı ve müdahaleleriyle başarısızlığa uğramıştır. Fransa’dan son-
ra İngiltere’ye karşı bu siyasetin temsilciliğini Almanya yapmış ama Alman-
ya’nın akıbeti de Osmanlı ile ittifakına rağmen aynı olmuştur. Her iki dev-
let de bu girişimlerinde İslamiyet ile ilişkilerine siyasi açıdan olduğu kadar
ideolojik/dünya görüşü olarak da özel bir önem vermişlerdir. Napolyon Mı-
sır işgali sırasında Osmanlı’nın müttefiki olduğunu, yerli Müslüman halka,
Memlüklere ve İngiltere’ye karşı Müslümanların yanında savaşmak için gel-
diğini söylemiştir. Napolyon’un İslamiyet ile kendi siyaseti arasında kurdu-
ğu ilişki ve “İslamiyet’in koruyucusu” olarak kendisini göstermesi yeni bir eği-
limi belirtmektedir. Aynı biçimde Wilhelm de kendisini İngiltere’ye karşı Os-
manlı’nın müttefiki ve “Müslümanların koruyucusu-savunucusu” olarak tanıt-
mıştır. Halifelik tartışmalarının bu dönemde sadece Osmanlı açısından de-
ğil diğer Batılı devletler, özellikle İngiltere açısından da (Hindistan Müslü-
manlarını da kapsayacak biçimde) önemli hale gelmesi boşuna değildir. Fran-
sa ve sonra Almanya kendilerini Hıristiyan Batı’nın temsilcisi olarak değil,
“laik” Batı’nın, eşitlik ve özgürlüğün savunucusu olarak tanıtacaktır. İngil-
tere ile Fransız siyaseti arasında uygarlık ve laiklik anlayışı arasındaki fark-
lılık, yönetim anlayışı değişikliği bu nedenledir. 
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Osmanlı Batı içi bu çekişme içinde, dünya egemenliğini tartışan çeşitli Ba-
tılı devletlerle Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm siyaseti ile ittifak ilişkisi önermiş-
tir. Hindistan’a yönelik olarak kuzey yolunda Pan-Türkçülük siyaseti ile İn-
giltere-Rusya ittifakına karşı bir ittifak ilişkisi amaçlanırken, buna karşılık gü-
ney yolunda Pan-İslamizm siyaseti ile bir işbirliği amaçlanmıştır. Bu nedenle
Pan-İslamcılık ile Pan-Türkçülük siyasetleri birbirine karşıt rol üstlenmiş, bir-
birinden ayrı siyasi kadrolar tarafından üstlenilerek, birbiriyle kaynaştırılma-
mıştır. Buna karşılık İngiltere Pan-Arap-İslamcılık siyaseti ile bu yeni girişim-
lere karşılık vermiş, Osmanlı’dan bağımsız kendi Orta Doğusunu yaratmaya
yönelmiştir. İngiltere Osmanlı egemenliğine/devlete karşıt yeni siyasi aktör-
ler ortaya çıkararak, bu aktörleri yönetmedeki başarısıyla öne çıkmıştır. Bu ba-
şarıda İngiliz altınları kadar, verilen (yeri geldiğinde yerine getirme gereği du-
yulmayan) Osmanlı karşıtı siyasi taahhütler de önemli bir rol oynamıştır. (I.
Dünya Savaşı’nda peygamber soyundan gelen ve İslam’ın kutsal şehirlerinin
koruyucusu olarak Osmanlı tarafından görevlendirilen Şerif Hüseyin İngiliz-
lerin yanında yer almıştır. Arapların bu siyasi seçimi İngiltere’ye askeri olarak
değil -Arapların savaşma gücü ve kapasitesi sınırlıdır- ama Osmanlı Sultan-
Halifesinin cihat çağrısına bir karşılık olarak dinsel açıdan yararlı olmuştur. İn-
gilizlerin bir Haşimi halifeliği kurma düşüncesi de İngiliz egemenliği altında
bulunan Hindistan ve Mısır Müslümanlarının Osmanlı ile ilişki kurmalarını
engellemek ve kendi egemenliğinde bulunan Müslüman halklar üzerinde Os-
manlı etkinliğini sınırlandırmak içindir.) İngiltere Müslüman halkların yerel,
bölgesel çıkarlarıyla (devlete karşı yerel, bölgesel çıkarlarla) kendi imparator-
luk çıkarlarını birbiriyle örtüşür gibi göstermiştir. Müslüman halkların önüne
yeni yönelişlerine uygun yeni değerler, Hindistan yolu üzerinde stratejik bir
kuşak/set oluşturmuştur. Arap bağımsızlığı/milliyetçiliği ve İslamiyet bu açı-
dan Kıta Avrupası’ndan yabancılaşma yanında Osmanlı’dan siyasi-ideolojik
olarak farklılaşmanın bir unsuru olmuştur. Osmanlı egemenliği altındaki Hı-
ristiyanların savunuculuğunu, himayeciliğini üstlenen çeşitli Batılı devletler
Müslüman toplumlar önünde kendilerini farklı laiklik anlayışlarının, özgür-
lüklerin savunucusu olarak göstermişlerdir. Sonuçta bu anlayış giderek İngil-
tere başta olmak üzere çeşitli Batılı devletler tarafından I. Dünya Savaşı’nda
ve sonrasında Osmanlı egemenliğinden/siyasetinden kurtuluşa (bağımsızlı-
ğa) kolaylıkla dönüştürülecektir.6
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6 Günümüzde Arap Baharı denilen gelişmeler de ABD küre-yerel-örgütlenmesi bağlamında
II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan otoriter düzenden kurtuluş olarak gösterilmekte-
dir. Bölge-etnik-dini kimlik ve bağımsızlık ideali arasındaki ilişki küre-yerel ilişki ve hiye-
rarşinin bir uzantısıdır.



Osmanlı XIX. yüzyılda Batılı çeşitli devletlerle ittifak yaparak dünya siya-
setinde etkili olmaya çalışmıştır. Ancak bunda başarılı olamayıp imparatorluk
siyasetini yürütemez hale gelince Hilafetten/Müslüman toplumların temsilci-
liğinden de vazgeçerek yeni Türkiye ile Osmanlı’dan kurtuluş görüşlerini sa-
vunmak durumunda kalınmıştır. Yeni dönemde Türk kimliği Osmanlı karşıt-
lığı (aynı zamanda Pan-Türkçülük ve Pan-İslamcılık siyasetinden de vazgeç-
me) temelinde Anadolu Türklüğüyle sınırlı olarak dar bir biçimde yeniden yo-
rumlanmıştır.7 Yeni Türkiye devleti Batı ile barış karşılığında (Yurtta barış, cihan-
da barış) kendisini Osmanlı’ya karşıt özelliklerle tanımlamıştır. Türklüğün
köyle/köylülükle ve “laikliğin” İslamiyet karşıtlığıyla yorumlanması da bu ne-
denledir. Anadolu merkezli yeni Türkçülük anlayışıyla Osmanlı’dan/impara-
torluk siyasetinden vazgeçerken, hem Orta Asya Türk toplumlarıyla ilişkimiz-
den, hem de Arap-Müslüman toplumlarla ilişkimizden vazgeçtiğimizi de (Pan-
Türkçülük ve Pan-İslamcılıktan vazgeçmek biçiminde) ilan etmiş olacağız. Orta
Asya ve Orta Doğu ile ilişkilerin yönetimini Batı üstlenecektir. Yeni Türkiye’nin
kuruluşu ile Osmanlılıktan vazgeçilmesi, XIX. yüzyılda Doğu Sorunu olarak ifa-
de edilen gelişmelerin bir yönüyle sonuçlandırılmasıdır. Anadolu Türklüğü ile
Batı arasında yeni bir dengeyi belirtmektedir. Bu anlamda I. Dünya Savaşı ve
Milli Mücadele aynı kavganın iki farklı evresidir, bu iki evrenin bütünlüğünü
sağlayan da Doğu Sorunudur. XIX. yüzyıl sadece Osmanlı için değil bütün dün-
ya açısından en uzun yüzyıldır. Sonraki gelişmeler Osmanlı’nın tasfiyesinin ge-
tirdiği sorunlara çözüm bulma ve Batı içi öncülük çekişmesinin almış olduğu
yeni biçimi göstermektedir. XX. yüzyıl Sovyetler Birliği’nin daha başlangıçta tar-
tışmalı durumu ve tasfiyesiyle en kısa yüzyıl olarak tarihte yerini alacaktır.

I. Dünya Savaşı’yla başlayan gelişme sonucunda Osmanlı İmparatorluğu
tasfiye edilmiştir. Bu tasfiye sonrası kurulan yeni Türkiye devletinin (Batıcı si-
yasi uygulamalarıyla, Ermeni Kırımı ve Mübadele ile kendi devlet geleneği-
ne aykırı biçimde) Hıristiyan toplumlarla ilişkisi kesilirken, diğer yandan Orta
Asya ve Ortadoğu Arap toplumlarıyla da ilişkisi dar bir milliyetçilik ve laik-
lik anlayışıyla (İmparatorluktan vazgeçilmesinin yanında Halifeliğin de tas-
fiyesiyle) koparılmıştır. Yeni dönemde sadece Hıristiyan toplumlarla değil Ana-
dolu dışındaki Müslüman Türk ve Arap toplumlarıyla da ilişkimiz kesilmiş-
tir. Bu bir anlamda imparatorluk siyasetinden vazgeçtiğimizin ve yeni kuru-
lan Batı lehine siyasi dengeyi tartışmayacağımızın, tersine bir girişimde bulun-
mayacağımızın ilanıdır. Osmanlı’nın tasfiyesi sonrası Orta Asya-Kafkasya Müs-
lüman-Türk halkları yeni kurulan Sovyetler Birliği’nin denetimine bırakılırken,
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7 Sultan Galiyev ve Enver Paşa’nın iki başarısız girişimi ayrı bir konu olarak ele alınacak de-
ğerdedir. Konuyu ilerde ele almayı düşünüyoruz. 



Orta Doğu’da eski Osmanlı egemenliğindeki topraklarda İngiltere ve Fransa
denetiminde bir dizi devlet kuruldu. Bu devletler de kendi kimliklerini Osman-
lı karşıtlığı üzerinde, ama Batı egemenliğini doğrulayacak biçimde tanımladı.
Yeni Türkiye bu toplumlarla ilişkisini keserken, aynı zamanda Müslüman Arap-
Türk toplumları da kendilerini Osmanlılık dışında tanımlayarak Türkiye’den
uzaklaştı.8 Osmanlı’nın toplumlar arası ilişkilere dayalı kurduğu denge değiş-
ti, buna paralel olarak yeni bir devlet ve toplumdan, yeni bir statü ve kimlik-
ten söz edilmek zorunda kalındı. Bütün bu değişimler içinde Anadolu Batı’ya
karşı savunacağımız Doğu’nun son kalesi olarak korunabildi. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’ndan ve hilafetten vazgeçmemiz, Batı ile nihai barışın temeli (Doğu
sorununun sona ermesi) olarak değerlendirildiği için yeni devlet toplum kim-
liğini de kendi toplum ve tarihinden kopuk, dar bir biçimde yeniden tanım-
lamıştır. Bu yöndeki değişiklikler Batı tarafından desteklenmiş, yeni devletin
bu yöndeki girişimleri Batı-dışı halklara örnek gösterilmiştir. Ancak Doğu halk-
larıyla ilişkiler Batı tarafından yönetildiği için (Batı ile uyumu belirten) bu ör-
neklik sınırlı kalmış, siyasi bir yön verme anlamı taşımamıştır. 

I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı’nın tasfiyesiyle sonuçlanan geçici barış İn-
giliz-ABD Orta Doğusunun ortaya çıkmasının temeli olmuştur. Osmanlı son-
rasında Orta Doğu’da ortaya çıkan mandater statüdeki devletler bugünkü is-
tikrarsızlığın ve doğal olmayan farklılaşmanın da nedenini oluşturmaktadır.
Orta Doğunun sömürgeleşme sürecinde olduğu kadar sömürgeciliğin tasfiye-
si sonrasında da Batı modelinin örnek alınması (milliyetçilik ve Batı sosyaliz-
mi) nedeniyle Arap Orta Doğusu daha başlangıcından itibaren parçalanmış ola-
rak ortaya çıktı.9 Batı’nın Doğu toplumlarıyla kurduğu kendi üstünlüğüne bağ-
lı denge, modernleşme/Batıcılaşma olarak tanımlansa bile tek bir biçim kazan-
mamıştır. Türk-Arap ayrımı ve İslamiyet ile ilişkiye de bu açıdan bakmak ge-
rekir. Osmanlı egemenliğindeki farklı toplumlarla kurulan ilişkiler ve bu iliş-
kilerde üstlendikleri role bağlı olarak farklı İslamiyet yorumları ortaya çıka-
caktır. İslamiyet ve Arap kimliği de bu nedenle birleştirici değil ayırıcı olmuş-
tur. İngiliz-ABD merkezli Orta Doğu geleneksel Doğu-Batı ilişkilerine karşıt
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8 Osmanlı’nın tasfiyesi bir anlamda modern Ortadoğu’nun siyasi dizaynını belirtmektedir. Ter-
sinden söylersek günümüz sorunları Osmanlı sonrası ortaya çıkan ve Batı dünya egemen-
lik düzeninin getirdiği sorunlardır. Osmanlı’ya karşı özgürlük arayışı ve isyanlar günümüz-
de ABD üstünlüğüne dayalı yeni bir Orta Doğu’nun kurulması için kullanılmaktadır. Arap
Baharı ABD merkezli bu gelişmenin bir uzantısıdır.

9 Batılı devletlerin çıkarları ve Arap-Müslüman toplumların askeri ve siyasi açıdan buna karşı ko-
yacak örgütlenmelerinin olmaması Batı etkisinde yapay devletlerin ortaya çıkmasına yol açmış-
tır. Türkiye ile çeşitli Arap devletlerinin Batı adına farklı bölgesel çıkarların savunuculuğuna ko-
şulmaları da ortak bir siyaset oluşturmalarını ve birlikte hareket etmelerini engellemiştir. 



bir stratejik bir rol üstlenmiştir. İngiliz-ABD dünya egemenliğinin etki alanı Ca-
petown’dan Kahire’ye, Doğu Akdeniz’den Basra Körfezine, Endonezya’dan Pa-
sifik Okyanusu’na geniş bir alanı kapsarken Orta Doğu bu hattın kesintisiz de-
netimini ve sürekliliğini sağlamaktadır. Yine Orta Doğu İngiliz-ABD dünya ege-
menlik düzeninde bir süreklilik sağlarken aynı zamanda diğer Doğu uygar-
lıkları ile arasında bir ayrışmayı/farklılaşmayı da belirtmektedir. Bu ayrışma-
nın ortaya çıkması için önce Arap Orta Doğusunun da kendi içine kapanma-
sı gerekmiştir. Osmanlı sonrası yeni Orta Doğu oluşturulurken buna koşut bir
biçimde Arap-Müslüman halkların içinde, onlara düşman, İngiliz-ABD çıkar-
larıyla uzlaşmış yeni bir devlet yaratılması fikri birlikte uygulamaya konmuş-
tur. İsrail’in varlık kazanması bu siyasetin bir uzantısıdır. Orta Doğu’da Os-
manlı sonrasında Batı içinde tarihsel olarak bu bölgeyle ilişkisi olan (başta Os-
manlı’nın izniyle ticari ilişkiler kuran Fransa olmak üzere) çeşitli Batılı devlet-
lerin çıkarlarına uygun kurgusal-yapay yeni bir yapı ortaya çıkmıştır. Ancak
bu yapay yapının hemen içinde bölge ve Müslüman Arap halklarına karşı ya-
bancı bir devletin konumlandırılması içe kapanmanın temel unsuru haline ge-
tirilmiştir.10 Batı, Antik Yunan döneminden bu yana, Orta Çağ’da bile Yakın
Doğu’da kendisine bağlı, bölgeye yabancılaşmış toplumlarla ilişki kurmaya ça-
lışmış ve yeri geldiğinde bunu devlete dönüştürmüştür (Yakın Doğu’da Haç-
lı kontlukları). Bu “ajan devletler” Doğu devletleri içinde Batı adına belli gö-
revler üstlenerek varlık belirtmişlerdir. İsrail bunun bir örneğidir. Doğu-Batı
çatışmasında Batı lehine ortaya çıkan yeni dengenin/dengesizliğin “Arap/Fi-
listin-İsrail çatışması” gibi dini, etnik bir soruna indirgenmesi sorunun anlaşıl-
masını ve tartışılmasını sınırlandırmakta, yerel bir sorun olarak tanıtılmasına
neden olmaktadır. Arap-İsrail çatışmasına dayalı Orta Doğu’da kurulu denge
daha başlangıcı itibariyle yapaydır.11 Bu çatışmaya dayalı denge bir dünya den-
gesine dayanak olsa da kendi başına çatışma ve dengenin esası değildir.

İngiliz-ABD Orta Doğusunun içe dönük bir çatışmaya mahkum edilmesi,
dünya egemenlik ilişkilerinde oynadığı rolden kaynaklanmaktadır. I. Dünya
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10 Türkiye’de veya Irak’ta oluşturulan yeni yapıya veya “Kürt sorununa” bu açıdan bakmak-
ta yarar vardır. Müslüman-Doğulu bir toplumun bölge ve kendi uygarlık çerçevesine yaban-
cılaşması açısından bir başka deneyimi belirtmektedir. Yeni dünya düzeninden söz edilen bir
dönemde bu girişim en azından Türkiye’nin kendi içine dönerek sınırlanmasına ve dünya
siyasetinde kendi adına söz söyleme imkanının tartışılmasına neden olmaktadır. 

11 Osmanlı sonrası Filistin’de Yahudi devleti oluşturmak, bütün bölgeyi etkileyecek biçimde yeni
bir kimlik, tarih ve bilinç yaratmak, yeni devletin yönetimini Rusya Yahudilerine/Eşkenaz-
lara dayamak, çatışmayı derinleştirmek, yerel coğrafyaya dayalı yapay Arap devletleri, top-
lumları oluşturmak ve benzeri girişimler sonuçta dışarıdan empoze edilen Batı siyaseti uy-
gulamalarıdır. 



Savaşı öncesi gündeme gelen gizli diplomasi ve gizli anlaşmaların savaş son-
rasında terk edildiği söylenmiş olmasına rağmen, Doğu Sorununa yönelik bu
gizli anlaşmalardan ve uygulamalardan vazgeçildiği söylenemez. İngiliz-ABD
dünya egemenlik düzeninin sürmesi ve okyanuslara dayalı dünya egemenlik
hattının bir güvencesi de Batı adına farklı roller üstlenmiş Türkiye ile Rusya
arasındaki karşıtlığa dayanmaktadır. Bu karşıtlığın bir başka biçimi Türk-Arap
ayrımının ötesinde Orta Doğu’da daha yerel bir boyutta Arap-İsrail ayrımı bi-
çiminde ortaya konmuştur.12 II. Dünya Savaşı ile birlikte Batı içindeki bölün-
mede ABD merkezli cephede Sovyetler Birliği’nin temsil ettiği cepheye karşı
askeri-siyasi düzeyde yeni bir rol üstenmemiz söz konusu olduğunda Türk-
çülük ve İslamiyet ile ilişkimiz, Osmanlılık konusu yeniden gündeme gelmiş-
tir. Ancak bu gündeme geliş dünya siyasetinde ağırlık kazanmamız biçimin-
de değildir.13 Sovyetler Birliği’ne karşı ABD öncülüğü ve himayesinde oluş-
turulan “Yeşil Kuşak” hattı Batı içi stratejik dengenin temel ayağını oluşturmuş-
tur.14 Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında ise İslamiyet farklı bir rol üst-
lenmiştir. Öncelikle İslamiyet bir imparatorluk siyaseti olmaktan çıktığı gibi,
aynı zamanda farklılaşmanın temel unsuru haline gelmiştir. Bunun ilk görün-
tüsü İslamiyet’e dayalı muhalefetin çeşitli biçimler kazanmasıdır. Günümüz-
de Arabistan’da Vehhabiler, Mısır, Suriye’de ağırlıklı olmak üzere Sünni dün-
yanın birçok yerinde Müslüman Kardeşler, İran’da Humeyni hareketine, Af-
ganistan’da Taliban’dan El Kaide’ye birbirine de karşıt (etnik ve bölgesel dü-
zeyde “İslamiyet’e karşı İslamiyet” diyebileceğimiz bir biçimde örgütlenen) dar
cemaatlere-mezheplere dayalı bir İslamcı muhalefet anlayışı egemendir. Bu ye-
relleşen muhalefet yeni bir düzen önerisi yerine antiliği temsil etmenin ötesi-
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12 Bu nedenle Türkçülük ve İslamcılık birbirinden ayrı ve uzlaşmaz iki farklı siyaset olmaya de-
vam etmektedir. Anadolu Türk kimliğinin bir unsuru olmasına rağmen Orta Asya Türklü-
ğü ve İslamiyet ile ilişkimiz koparılmıştır.

13 İçe dönük İsrail-Arap çatışmasının bir diğer yönü de Türkiye ve Arap devletleri arasında teh-
dit algısının da tanımlanmasını değiştirmesidir. Türkiye’de esas tehdit Sovyet tehdidi olarak
tanımlanırken Arap devletleri için Sovyet tehdidi uzak bir olasılık olarak görülmüştür. So-
nuçta bu ayrım dolayısıyla ortak bir tehdit algısı ve birlikte hareket etmek de mümkün ol-
mamıştır. 

14 II. Dünya Savaşı sonrası “Sovyet yayılmacılığına karşı” İngiltere-ABD’nin Orta Doğu’da oluş-
turmaya çalıştıkları “savunma projeleri” (“Ortadoğu Komutanlığı”, “Ortadoğu Savunma Or-
ganizasyonu”, “kuzey kuşağı”, “Bağdat Paktı”) ve Türkiye’nin rolü hakkında çeşitli değer-
lendirmeler bulunmaktadır. Bu projeler İngiltere ve özellikle ABD’nin Ortadoğu’da “savun-
ma” inisiyatifini almasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak bu pakt kurma uygulamaları başarılı ol-
mamış ve yapılan ikili anlaşmalarla İngiltere-ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarları korunmuş-
tur. Akademide ve dışında bu projelere son dönemde gündeme gelen “Büyük Orta Doğu Pro-
jesi” gibi bir ilgi gösterildiğinden söz etmek mümkün değildir. 



ne geçmemektedir. Bu yönüyle ABD dünya egemenliğinin siyasi-ideolojik da-
yanağını oluşturmaktadır. Kendini evrensel bir din/dünya görüşü olarak ta-
nımlayan İslamiyet’in küreselleşmenin bölgesel bir ayağı olması bir daralma
yanında dünya egemenlik siyasetinden vazgeçtiğinin de göstergesidir. Küre-
yerel düzende İslamiyet sadece eksen değiştirmemiş aynı zamanda kendi uy-
garlık çerçevesinden koparak melezleşmiştir. Bu nedenle Doğu-Batı çatışma-
sının tüm yönleriyle gündeme geldiği bir dönemde Batı üstünlüğüne dayalı
dengesiz diyalog savunuculuğu yapılması yadırganmayacaktır. 

Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrası ABD tartışmasız bir biçimde Batı için-
de öncülüğü ele geçirmiştir. Bu nedenle dünyanın tek egemeni olarak küresel-
leşmeyi savunacak, tek-merkezli yeni dünya egemenlik düzeni gündeme ge-
lecektir. İlgi çekici olan XXI. yüzyıla girerken (Sovyetler’in tasfiyesi, 11 Eylül
Darbesi, Körfez Savaşı) dünyada tartışmasız ABD egemenliği ortaya çıkmış-
ken, ABD dışında alternatif bir başka düzen seçeneğinin olmadığı (küreselleş-
me) ileri sürülürken, Doğu toplumlarının dirençlerinin de ortadan kalktığı bir
dönemde dünyanın yönetilemez hale gelişidir. Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi
sonrasında iki kutuplu dünya düzenine uygun olarak oluşturulan askeri, si-
yasi, ideolojik düzeyde stratejik ittifaklar, tehdit ve güvenlik anlayışı dayanak-
sız kalmıştır. Sistemde bu değişimin yarattığı bir boşluk ve belirsizlik ortaya
çıkmıştır. Bütün üstünlüğüne ve rakipsiz kalmasına karşın bundan en çok ABD
etkilenmiştir. Bu değişimden en çok etkilenen bir diğer ülke de iki kutuplu dün-
yada cephelerden birine bağlanarak kendini “kanat ülke” olarak tanımlayan Tür-
kiye’dir. Türkiye’nin kanat ülke konumundan günümüzde “cephe ülke” statü-
süne dönüşmesi bir anlamda sistemin boşluk ve belirsizliğini en çok hisseden
veya bu yönde bir rol verilen/engellenen ülke durumuna düşmesini belirtmek-
tedir.15 Orta Doğu’da eksen değişikliği ve bununla birlikte gündeme gelen Orta
Doğu’nun Balkanlaşması olayı bunun bir görüntüsüdür. Orta Doğu’nun Bal-
kanlaşmasından kastedilen siyasi olarak düzensizlik ve çatışmadır. Ancak bu
görüntünün ötesine gidecek bir açıklama gerekmektedir. Dünyada ABD ege-
menliğine karşı çıkabilecek veya onu tehdit edebilecek (en azından şimdilik)
bir güç ve bundan kaynaklanan bir çekişmeden söz edilmezken Orta Doğu’nun
Balkanlaşması ne anlama gelmektedir? Hatta bunun da ötesine geçip sorula-
rı çoğaltabiliriz. ABD egemenliği altında “eski dünya”nın çeşitli uygarlıklar ara-
sında bölünmesi, bölgesel-kimliklere dayalı olarak parçalanması ile Orta Do-
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15 Bu konu üzerinde durduk. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, “Küresel Düzenin Dayanağı Olarak
Kaos Coğrafyasına Dönüşmeye Direnmek veya Ortadoğu’nun Balkanlaşmasına Karşı Çık-
mak İçin Osmanlı Mirasının Önemi: Tarih ve Uygarlık Savunuculuğu Yapmaya Doğru”, Sos-
yologca, Sayı: 3, 2012.



ğu’nun Balkanlaşması arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunun için önce Balkan-
laşma olayının bazı özelliklerini hatırlatmakta yarar vardır. 

Balkanlarda Türk/Osmanlı mirasının siyasi-tarihi bir unsur yerine kültü-
rel bir ilişki biçiminde ele alınması Osmanlı sonrası düzenle ilişkilidir. Balkan-
lar, Orta Doğu ve Kafkaslar-Orta Asya mirası gibi Osmanlı/Türk dünyasının
ayrılmaz bir parçasıdır. Balkanların dünya egemenlik mücadelesi içinde
(Asya, Avrupa ve Afrika ile ilişkili) yerinin belirsizleştirilerek kendi içinde et-
nik, siyasal egemenlik çekişmesinin alanı haline gelmesi günümüz gelişmele-
rini de anlamamızı zorlaştırmaktadır. Balkanlar XIX. yüzyılda, I. ve II. Dün-
ya Savaşlarında ve Sovyetlerin tasfiyesi sonrasında dünya gündemine hep dü-
zensizlik, çatışma, şiddet ve savaş olayları ile gelmiştir. Daha geniş bir açıkla-
ma içinde yer alması gereken öncesi de vardır. Balkanlar geçmişte Batı Roma
ile Doğu Roma, Katoliklik ile Ortodoksluk, İslamiyet ile Hıristiyanlık arasın-
da sınır bölgesi, I. ve II. Dünya Savaşlarında temel cephelerinden biri ve fark-
lı sosyalizm anlayışı ve uygulamalarının, aynı zamanda NATO ile Varşova Pak-
tı arasında siyasal-kültürel çekişmelerin alanı olmuştur, Sovyetler sonrası yeni
dünya düzeninde de ilk çatışma alanıdır. Ancak Doğu-Batı çatışması ve dün-
ya siyaseti içinde bütün önemine karşılık Balkanlar günümüzde kendi içinde
sorunlu bir bölge olarak gösterilmektedir. İngiliz-ABD Orta Doğusu ile Balkan-
lar arasındaki ilişkiye ve “Balkanlaşma” olayına çeşitli uygarlıklar arasında kar-
şılaşma, çatışma merkezi olması açısından ve bunun kimin adına veya kime
karşı yapıldığına bakmak gerekir. ABD, dünya egemenliğinin verdiği üstün-
lükle değişen konjonktüre bağlı olarak (yeni bir dünya siyaseti arayışı yerine)
bütünlükten uzak bölge odaklı yeni bir düzeni uygulamaya koymuştur. Çe-
şitli alt bölgelere dayalı (AB, Rusya, Hindistan, Çin, Pasifik, Güney Amerika,
Afrika vb. alt-bölgesel güçler) yeni dünya düzeninde Orta Doğu ve İslamiyet
(Büyük Orta Doğu Projesi) bölgeler arasında farklılaşmayı ve kesintiyi sağla-
maktadır.16 Artık dünya çapında/evrensel bir siyasetten ve dünya görüşün-
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16 ABD, Orta Doğu’nun savunmasında İngiltere’den farklı olarak Sovyetleri Orta Doğu’nun dı-
şında tutacak bir savunma çemberi fikriyle veya Arapların dışında kurulacak bir Ortadoğu
savunma organizasyonuna, Türkiye ve Pakistan’a (“kuzey savunma kuşağı” projesinde) ön-
celik vermiştir. Buna daha sonra Irak da katılmıştır (Bağdat Paktı”). (İngiliz odaklı iç çem-
berde/Ortadoğu’da ise Mısır merkezdir.) ABD’nin öncülüğünde oluşturulan Atlantik-Avru-
pa merkezli NATO, Okyanusya merkezli ANZUS, Güneydoğu Asya bölgesi için kurulan SEA-
TO yanında Ortadoğu bölgesinin savunması için kurulan CENTO, ABD’nin Atlantik’ten Pa-
sifik’e uzanan bir savunma-saldırı zinciri oluşturmasına izin vermiştir. Günümüz küre-ye-
rel dünya örgütlenmesinde de alt-üst bölgeler yine aynı anlayış çerçevesinde ABD öncülü-
ğünde örgütlenmektedir. Ortadoğu, Afrika ile Hint denizi arasında bir set oluşturarak İngil-
tere-ABD’nin imparatorluk siyasetine dayanak olması yanında genel iletişim-ulaşım ağının
bütünlüğünü de sağlamaktadır. Bu nedenle Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun “güvenliği” İn-



den söz etmek yerine farklılıklara dayalı bölgesel, yerel bir dizi dünya görü-
şü ve çeşitli dar siyasetler gündeme gelecek, bunların geçerliliği ve uygulan-
ma sahaları birbirinden farklılaşacaktır.17 

Denizlere dayalı İngiliz-ABD dünya egemenlik ilişkilerinde hem Orta Doğu
üzerindeki etkinlik, hem de toplumlar arası ilişkilerde denetim öncelikle Doğu
Akdeniz sahil limanları ve Kıbrıs, Süveyş Kanalı ve Basra Körfezi gibi belli stra-
tejik noktaların elde tutulmasıyla sağlanmaktadır. Ancak tam anlamıyla böl-
gede denetim ancak “işgal” veya “yerinden yönetim” modelleriyle mümkün-
dür. Orta Doğunun Balkanlaşması bu açıdan hem bölgesel denetim hem de kü-
resel düzeyde egemenlik ilişkilerinin sürekliliği ve kontrolü açısından önem-
lidir. Orta Doğu kendi başına bir bölge olarak tanımlanmasına rağmen tarihiy-
le, coğrafyasıyla, hatta farklı İslamiyet yorumlarıyla, iktisadıyla kendi içinde
farklı özellikler göstermektedir. Bu özellikler bir dünya siyaseti içinde Doğu’ya
bağlı bir imparatorluk örgütlenmesine temel olabileceği gibi, tam tersine bu
imkanlar değerlendirilemediğinde ABD küresel imparatorluk düzeninin da-
yanağı haline gelecektir. Genişlemiş ama kendi içinde parçalanmış ve farklı-
laşmış, istikrarsızlaştırılan bir Orta Doğu’dan söz edilmesi ABD tek merkezli
dünya egemenliği nedeniyledir. Ancak bu yöndeki girişimlere rağmen Orta Do-
ğu’da (Afganistan’dan Tunus’a) Osmanlı varlığının veya tarihin canlılığını sür-
dürmesi İslamiyet’in günümüz dünya egemenlik ilişkilerinde bir tehdit ola-
rak da algılanmasına neden olacaktır. 

Günümüzde Batı içi çelişkiler aşılmasına rağmen Batı için esas sorun Doğu-
Batı ilişkilerinin denetlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması olmaya devam et-
mektedir. Bu denge taraflar arası ilişkilerde eşitsiz bir dengesizliğe/üstünlü-
ğe dayanmaktadır. Tarihi gelişmeyi, sürekliliği sağlayan mevcut dengeyi/den-
gesizliği aşma çabasıdır. Bugün dünya egemenliğinin öncülüğünü elinde tu-
tan ABD’nin Doğu-Batı ilişkilerinde elde ettiği üstünlüğü tartışması söz konu-
su değildir, ancak bu üstünlüğü (çözüm olmadığı için) bir düzen olarak sürek-
li hale getirmede belli sorunlarla karşı karşıyadır. Sovyetler Birliği’nin tasfiye-
si sonrasında ABD karşısında dengeleyici bir güç yoktur, ama bu dengesizli-
ğin ortaya çıkardığı (jeopolitik) bir boşluk ve belirsizlik durumu vardır. ABD
merkezli dünya egemenlik düzeninin askeri-siyasi üstünlüğünü dayandıraca-
ğı ve tanımlayacağı bir güç yoktur. Bu durum yeni dünya düzeninin kendisi-
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giltere-ABD’nin güvenliği açısından hayati önemde görülmüştür. Bunu Araplarla paylaşma-
sı da söz konusu değildir. Arap-İsrail çatışması bunun bir görüntüsüdür. 

17 Dünya egemenlik düzeninin sahibi olarak ABD’nin dünya görüşü ve siyaset düzeyinde bü-
tünsellik arayışından vazgeçmesiyle ancak bireysel düzeyde belli bir yaşam tarzı ve tüketi-
me dayalı olarak ortaklıktan söz edilecektir. 



ni temellendirmesinde, açıklamasında ve sürekliliğini sağlamasında bir güç-
lük yaratmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan boşluk ve belirsizlik Osmanlı kar-
şıtı bir İslamiyet ve genişletilmiş Orta Doğu coğrafyasıyla doldurulmaktadır.
11 Eylül sonrası bu anlayış bütün yönleriyle uygulamaya konmuştur. Deniz-
lere dayalı İngiliz-ABD dünya egemenliğinin stratejik çıpası Orta Doğu/İsla-
miyet olmuştur. Günümüzde ABD eksenli küreselleşmenin değişim yönü veya
Orta Doğu’da tarihsel eksen değişikliğinin neden olduğu sorunlar yerel, etnik,
dini bir sorun olarak tartışılmaktadır. Bu değişime direnç gösteren güçlerin tas-
fiye edilmek istenmesi sorunun Doğu toplumlarının kendisinden (dinden, et-
nik kökenden, mevcut yönetimlerden, statükodan) kaynaklandığı görüntüsü
vermektedir. Batı yayılmacılığının küreselleşme olarak gönüllü-zorunlu katıl-
ma haline gelmesi ve/veya diyalog adı altında Batı egemenliğinin genişleme-
si öncelikle Doğu/Türk sorununda geçmişle ilişkili yeni bir safhanın ortaya çık-
tığının göstergesidir. Aslında buna ABD dünya egemenlik siyaseti açısından
eksik/sınırlı bir gelişmenin tamamlanması girişimi de denilebilir. 

XIX. yüzyıldan günümüze okyanuslara/denizlere dayalı İngiliz-ABD ege-
menliğini tehdit eden gelişmeler geleneksel Doğu-Batı ilişkilerinin düzenlen-
diği Yakın Doğu kaynaklıdır. Bu gelişmelere engel olmak için İngiliz-ABD si-
yaseti zorunlu olarak Yakın Doğu’ya yönelmiş ve kendi Orta Doğusunu kur-
ma çabası içine girmiştir. İslamiyet ile ilişkisi de bu kaygı tarafından belirlen-
miştir. Bu durumu bölge halklarının kendi tarihine ters işlere girmesi olarak
değerlendirebiliriz. Siyasi olarak ortaya çıkan bu eksen kayması Batı’ya karşı
mücadele temelinde oluşmuş İslamiyet ile ilişkili toplum ideolojisini/kimli-
ğini de tartışmalı hale getirmiştir. XIX. yüzyıldan günümüze Batı içi çekişme-
de gündeme gelen stratejik yaklaşımlar deniz ve kara ayrımı temelinde ifade
edilse bile sonuçta bu yaklaşımların temeli Türkiye/Osmanlı merkezlidir. Gü-
nümüzde Büyük Orta Doğu deyimi ABD yayılmacılığının genişlemesi ve ra-
kipsiz kalmasıyla ortaya çıkmıştır. ABD küresel imparatorluk düzeni Batı içi
egemenlik mücadelesinin ve çelişkilerin aşılmasını belirtmektedir. Doğu top-
lumlarının kendilerini savunacak, sözcülüğünü yapacak askeri-siyasi bir ör-
gütlenmeden, birlik ve dayanışmadan yoksun oldukları bir dönemde ortaya
çıkan Orta Doğu merkezli etnik, dini savaşlar, isyanlar ABD yayılmacılığının,
kendini temellendirme ve sürekliliğini sağlama çabasının günümüzde aldığı
biçimin bir ifadesidir. ABD Orta Doğusu bölünüp, parçalanıp, etnik, dini, böl-
gesel daha küçük ve yönetilebilir karşıt fragmanlara ayrılırken gerçekte sili-
nen Osmanlı mirasıdır. ABD üstünlüğünün tartışılmaması nedeniyle bu çatış-
malar, farklılaşmalar (bütünsel bir dünya görüşü ve siyaset önerisi olmaktan
uzak) yerel, bölgesel, dini, etnik çekişmeler düzeyinde kalmaktadır. Bu çatış-
maları bölgesel, etnik, dini bir sorun olarak tanımlamak yerine Doğu-Batı iliş-
kilerinde ortaya çıkan yeni denge/dengesizlik içinde değerlendirmek gerekir. 
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Tarihte önemli imparatorlukların/uygarlıkların kurulduğu Yakın Doğu gü-
nümüzde kendi içinde etnik, dini, cins düzeyinde bölünmekte, bölge dışı/ok-
yanus ötesi bir gücün egemenliği genişlemektedir. Orta Doğu coğrafi ve kül-
türel olarak Doğu’ya ait olmasına karşılık Batı ile ilişkili yeni bir rol üstlendik-
ten sonra kaosa, kargaşaya açık, kendi içinde sorunlu bir bölge olarak tanım-
lanmıştır. Balkanları Batı’nın kendi içine (Müslüman unsurlarla beraber) kat-
ma çabasına rağmen, Orta Doğu İslamiyet ve Osmanlı mirası ile ilişkili olarak
Batı’dan farklılaştırılmıştır. Oryantalizm anlayışı da bu çerçeve içinde gelişti-
rilmiştir. Pan-Türkçülükten söz edilmeksizin Orta Asya’yı kapsayacak biçim-
de genişlemiş Orta Doğu’dan söz edilmesi Rusya’nın da devre dışı kaldığını (şim-
dilik ve niçin vazgeçtiği belirtilmeden) göstermektedir. Çarlık Rusyası ve Sov-
yetler Birliği döneminde Orta Asya Orta Doğu ile ilişkili olarak önemlidir. Af-
ganistan’da aşılamayan İngiliz-Hindistan sınırı Orta Doğu’da tartışmaya açıl-
mıştır. Başlangıçta İngiliz-ABD dünya egemenliğini sınırlayan ve tamamlayan
Rusya deneyimi Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında bir başka biçimde de-
ğerlendirilmiştir. Rusya’nın Orta Asya’da uygulamaları ve ABD’nin verdiği kar-
şılıklar yeni Orta Doğu projesi için bir referans olmuştur. Soğuk Savaş dönemi-
nin en önemli isimlerinden Brzezinski’nin “büyük satranç tahtası”, Orta Asya’yı
kapsayan “Avrasya Balkanları”, Huntington’un “uygarlıklar çatışması”, “uygarlık-
lar arası kırılgan fay hatları” tezlerini ortaya atması bir rastlantı değildir. Burada
balkanlaşma etnik, dini çatışmaların ötesinde ABD dünya egemenliğine karşı
gelecekte tehdit oluşturacak olan devletlere karşı alınacak önlemleri belirtmek-
tedir. “Jeopolitik çoğulculuk” adı altında hiçbir gücün belirleyici olmaması ve dü-
zensizlik önerilmektedir. Bu tezler denizlere dayalı Anglo-Sakson jeopolitik ge-
leneğine uygundur. ABD Orta Doğusu ile Balkanlar veya Balkanlaşma olayı ara-
sında bu açıdan da bir ilişki kurulmuştur. Osmanlı ile birlikte Balkanlar (coğ-
rafyası, insan potansiyeli ve kültürü) bir tür “Batı’nın içindeki Doğu” olarak ya-
bancılaştırılmıştır. Ancak buna rağmen Avrupa içinde görülmeye devam etmiş-
tir. Orta Doğu ise bir tür “Doğu’nun içindeki Batı”, fakat Batı’nın karşıtı, ötekisi
ve Batı egemenliğinin bir uzantısı olarak biçimlenirken, Batı içinde görülmemiş,
siyasi ve kültürel olarak (Doğu’dan da) farklılaştırılmıştır. Buna karşılık Orta
Doğu içinde yuvalanan İsrail “Doğu içindeki Batı’nın gerçek temsilcisi” olarak gö-
rülmektedir.18 ABD’nin bölgede etkinliği öncelikle geçmişte bu bölgede önem-
li roller üstlenmiş, Batı’ya karşı askeri-siyasi mücadele geleneğine sahip toplum-
lara karşıdır. Orta Doğu’da İngiliz-ABD merkezli tarihsel eksen kayması önce-
likle geleneksel Osmanlı mirasının tek temsilcisi olan Türkiye’ye karşıt bir ge-
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18 Batıcılaşma çabasına ve Batılı çeşitli devletlerle askeri-siyasi ittifak ilişkisine rağmen Türki-
ye Batı içinde görülmemektedir. İsrail ile bu açıdan karşıt roller üstlenmiştir. 



lişmeyi belirtmektedir. Bu nedenle sadece Türkiye açısından değil Orta Doğu
açısından da kendi uygarlık bağlamından kopmaktan söz etmek gerekir. Bu ko-
puş doğrudan Doğu-Batı ilişkilerinin denetimiyle ilgilidir. Orta Asya ve Orta
Doğu’nun kontrolü tarihi olarak geçmişte İpek Yolu ve Baharat Yolu denilen,
Doğu ve Batı arasında tek bir hattın değil yollar ağının bütününü temsil eden
tarihi ulaşım ve iletişim sisteminin tekelden denetimini sağlamaktadır. Doğu-
Batı ilişkilerini belirten dünya sistemi açısından bu yol ağı tarihin başlangıcın-
dan bu yana önemlidir. Ticari ilişkilerin ötesinde siyasi, askeri açıdan da ilişki-
lerin kontrolü bu ağın denetimi üzerinden yürümektedir.19 Osmanlı’nın başa-
rısı bu her iki yolun da denetimini sağlayarak Doğu adına bir dünya impara-
torluğu siyasetinin savunucusu olmasıdır. Batı’nın Osmanlı karşıtlığının nede-
ni budur. Orta Doğu Projesi veya Osmanlı karşıtı “yeni Osmanlılık” uygulama-
larına bu açıdan bakmak gerekir. 

Yakın Doğu tarihi coğrafyası siyasi olarak belirsizleşirken ABD Orta Doğu-
sunun genişlemesi (uygulamada Büyük Orta Doğu Projesi) öncelikle Türkiye’nin
Doğu-Batı ilişkileri içinde üstlendiği yeri ve rolü tartışmalı hale getirmektedir.
Günümüz jeopolitik açıklama ve uygulamalarında, AB, Avrasyacılık ve Büyük
Orta Doğu Projesi içinde Türkiye’nin kenarda-köşede kalması bir rastlantı de-
ğildir. ABD Orta Doğusu bu anlamda tarihi bir eksen kaymasını belirtmesi ya-
nında Doğu toplumlarını kendi cephe örgütlenmelerini oluşturması konusun-
da da alternatifsiz bırakmaktadır. ABD Orta Doğusunun bir diğer rolü, tarihi
Doğu uygarlık merkezleri arasında bölgesel farklılık ve istikrarsızlaştırmanın
aracı olmasıdır. Bu açıdan ABD Orta Doğusunun kendi içinde siyaset ve dün-
ya görüşü açısından belli bir bütünlük ve dayanışma yoktur. Tam tersine yeni
gelişmelerle Orta Doğu küreselleşirken kendi içinde parçalanmaktadır. Orta
Doğu’nun Balkanlaşması olarak ifade edilen bu durum küresel düzeyde ABD
egemenliğini pekiştirmektedir. Günümüzde gündeme gelen ABD Orta Doğu-
sunun genişlemesi sadece siyasal coğrafya açısından bir eksen değişimini be-
lirtmemektedir. Batı’ya karşı savaşan Doğu halklarının bir kimliği olarak or-
taya çıkan İslamiyet günümüzde birlik ve dayanışma, çatışma ideolojisi olmak-
tan çıkarak (Batı üstünlüğü temelinde) bölgesel, etnik mutlak farklılaşmayı be-
lirten bir ideoloji haline gelmiştir. ABD Orta Doğusu dünya görüşü açısından
kendi geleneğinden koparılarak hem kendi içinde, hem de diğer Doğu uygar-
lıklarına karşı bir farklılaşma ve parçalanmanın aracı haline getirilmiştir. Os-
manlı’ya karşıtlık temelinde ortaya çıkan İngiliz-ABD dünya egemenlik siya-
setinin esas başarısı Türkiye’nin her anlamda devre dışı kalmasıdır. 
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19 “Dünya sistemi”ni Amerikan kıtasının buluşu ve modern kapitalist ilişkilerle açıklamak (I. Wal-
lerstein) olsa olsa ABD’nin küresel egemenliğini kaçınılmaz olarak göstermek içindir. 



Türk kimliği tarihi bir serüvenin ürünüdür. Bu kimlik Anadolu tarihi ya-
nında, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu uygarlık havzalarını da kapsamış-
tır. Anadolu Türklüğü Yakın Doğu Osmanlı tarihi mirasının tek sahibidir. Tür-
kiye bu mirasın sunduğu imkanları, zenginliği değerlendiremediğinde bu im-
kanlar sorunlarının nedenine dönüşmektedir. Türk kimliğinin darlaşmasından,
parçalanmasından veya bu mirasa ters yeni dar kimliklerin öne çıkmasından
da bunu anlamak gerekir. Türkiye yeni dünya düzeninin olumsuz anlamda yü-
künü çekmekte, doğrudan ön-cephesini oluşturmaktadır. ABD ile Türkiye ara-
sındaki çelişik ilişkiye, stratejik “model ortaklık” veya “yeni-Osmanlılık” anlayı-
şına bu açıdan bakmak gerekir. Toprağa dayalı olmayan, kültür temelli, belli-
belirsiz siyasi-coğrafi sınırlara dayalı küre-yerel düzende Türkiye’nin yeri ve
rolü belirsizliği sağlamaktır. Bu nedenle kendini belli bir alt bölgeye ve görü-
şe dayaması, bütünüyle angaje etmesi söz konusu değildir. Dünya görüşü, si-
yaset düzeyinde etkisi yoktur, ama küresel ilişkilerde varlığına gereksinim du-
yulmaktadır. ABD Orta Doğusu bütün yönleriyle gündeme gelirken yeni-Os-
manlılıktan söz edilmesi bir çelişkiyi belirtmiyorsa bunda bir terslik vardır. Gü-
nümüz ABD siyasetinin temeli yükselen veya yükselmesi beklenen yeni güç
merkezlerine karşı ortaya çıkmamıştır. Doğu-Batı çatışması çerçevesinde or-
taya çıkan Yakın Doğu tarihi coğrafyasına ve deneyimlerine karşıt bir gelişme-
yi belirtmektedir.20 Avrasyacılık eski Sovyet ard alanında Rus nüfuzunu güç-
lendirme çabası olarak tanımlansa bile bu çabanın istikrarlı bir etkinlik sağla-
yacağını veya yine iki kutuplu bir dünya sistemine yöneliş olduğunu söyle-
mek mümkün değildir. Tekrar hatırlatalım. Yeni dünya düzeni veya Avrasya
Balkanları gibi yeni açıklamalar Sovyetlerin tasfiyesi ve Batı içi çelişkilerin bit-
mesi sonrasında gündeme gelmiştir. Sovyetler Birliği’ne ihtiyaç duyulmazken
(tasfiye edilirken) onun bir karikatürüne kim ihtiyaç duyabilir? Rusya Batı’ya
Doğu halklarının denetimi konusunda hangi yeni öneriyi sunabilir? (Türkiye
mi? Bu da ayrı bir tartışma.) Okyanus ötesi bir güç olan ABD’nin genişletilmiş
Orta Doğu’da (siyasi-askeri açıdan sınırsız, kültürel olarak sınırlanmış dünya-
da) askeri-siyasi, işgalci bir güç haline gelmesi ve çeşitli Doğu merkezlerini/uy-
garlıklarını tehdit etmesi dünya çapında bir siyaseti ve güvenlik anlayışını can-
lı tutmaktadır. Orta Doğunun Balkanlaşması (etnik, dini düzeyde dengelerin
karmaşıklaşması, provokasyonlara ve şiddete açık hale gelmesi) dünyanın daha
fazla çatışma dolu bir geleceğe doğru hazırlanmasıdır. Küre-yerelleşme ile kü-
resel balkanlaşma ve kaos birbirini desteklerken ABD imparatorluk düzeni pe-
kişmektedir. ABD balkanlaşmayı ve kaosu kendi düzeninin sürekliliği ve var-
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20 Rusya’nın kendi kendine tasfiye ettiği Sovyetler Birliği askeri-siyasi altyapısını yeniden inşa
etmeye çalıştığı görüşü tartışmalıdır. 



lığını gerekçelendirmek için vazgeçilmez görmektedir. ABD Orta Doğusunun
genişlemesiyle Yakın Doğu’nun devre dışı kalmasından, Türkiye’nin kendi ta-
rihine ters işlere girişmesinden ne bölge halklarının, ne de Doğu halklarının
çıkarı vardır. Bundan çıkarı olan kimdir? Bunun cevabı bu kadar açıkken bu
kadar görünmez hale gelmesinde en başta bizim sorumluluğumuz vardır. 
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