
19

AArraapp  DDüünnyyaass››nnddaakkii  
DDee¤¤iiflfliimmiinn  AAnnllaamm››

Abdulkadir BAHARÇ‹ÇEK*

Özet: Arap ülkelerinde ortaya ç›kan halk hareketlerinin birçok nedeni bulunmaktad›r. Arap ülkele-
rinin devletleflme ve ba¤›s›zl›klar›n› elde etme süreçleri mevcut siyasal sistemleri flekillendirmifltir.
Bölgedeki siyasal sistemler büyük ölçüde Bat› taraf›ndan oluflturulmufltur. Bu devletlerde demokra-
tik olmayan, Bat› ile iflbirli¤i yapan, ülke zenginli¤ini denetimleri alt›nda tutan, iktidarlar›n› Bat›l›
güçlerin deste¤i ile koruyan bu siyasal sistemler art›k çözülmektedirler. Halk›n özgürlük talebi, yol-
suzluklar, refah aray›fl›, yeni orta s›n›flar›n varl›¤›, ekonomik sorunlar, Bat›c› ve ‹srail yanl›s› ikti-
darlardan kurtulma iste¤inin yan›nda yenidünya güç dengesi, küreselleflme, uluslararas› hukuk, bil-
gi ça¤› ve Türkiye örne¤i gibi d›fl unsurlar yaflanan halk hareketlerinin temel dinamiklerini olufltur-
maktad›r.

Anahtar kelimeler: Arap dünyas›, Bat›, Demokrasi, Halk hareketleri, Türkiye

* * *

11..  GGiirriiflfl

1989 y›l›nda Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas› ile bafllayan iki kutuplu dünya güç
dengesinin y›k›lmas› süreci çok çarp›c›, beklenmedik ve h›zl›yd›. Birkaç y›l gi-
bi k›sa bir süre içinde So¤uk Savafl dönemi diye adland›r›lan uluslararas› güç
dengesi y›k›ld›, dünyada üçüncü demokrasi dalgas› yay›ld›, Avrupa’daki totali-
ter rejimler tasfiye oldu, Do¤u-Bat› cepheleflmesi sona erdi ve baz›lar›na göre ta-
rihin sonu geldi. Fakat bu bahar havas› k›sa sürede yerini çat›flma ve gerilimle-
re b›rakmakta gecikmedi. Önce 1991 Irak müdahalesi, sonraki y›llarda ise, Bos-
na, Kosova krizleri yeni düzenin sanc›l› olaca¤›n› iyice ortaya koydu. 11 Eylül
2001 tarihinde ikiz kulelere yap›lan sald›r›lar sonucu ise bölgesel düzeylerdeki
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gerilimler küresel boyutlar kazand› ve Irak, Afganistan, Gürcistan gibi devlet-
lerin iflgali gibi sonuçlar ortaya ç›kmaya bafllad›. K›sacas› kaba güç (hard power)
tekrar geçer akçe olarak Bat›l› güçler taraf›ndan s›kl›kla kullan›lmaya bafllad›.

2010 y›l›n›n sonunda bafllayan ve 2011 y›l›n›n bafl›nda hemen hemen bütün
Arap dünyas›na yay›lan halk hareketleri belki de bu ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›-
n› kazand›klar› tarihten beri yaflad›klar› en önemli siyasi ve toplumsal geliflme-
ler olarak görülebilir. Baz›lar›n›n beklemedi¤i, kimilerinin ise gecikti¤ini dü-
flündü¤ü bu geliflmeler hem bölgede ve hem de dünyada son derece önemli sa-
y›labilecek sonuçlar yaratmaya bafllad›. Bu makalede, Kuzey Afrika ve Ortado-
¤u bölgelerinde meydana gelen bu geliflmelerin bölge ve dünya siyaseti ve böl-
ge halklar› aç›s›ndan ne ifade etti¤inin anlafl›lmas› için bir çaba ortaya konma-
ya çal›fl›lacakt›r. Bu çerçevede bölgenin siyasi yap›s›n›, halk›n soka¤a dökülme-
sini ve yönetimlere karfl› tav›r almas›n› sa¤layan iç ve d›fl nedenleri ortaya koy-
mak geliflmeleri anlamam›za yard›mc› olacakt›r. Ayr›ca bu yeni geliflmelerin
bölge ve dünya politikas› aç›s›ndan yarataca¤› muhtemel sonuçlar›n da tart›fl›l-
mas› gerekmektedir. Bu çal›flma yukar›da özetlenen çerçevede bir de¤erlendir-
me yapmay› amaçlamaktad›r.

22..  UUlluussllaarraarraass››  SSiisstteemm  vvee  BBööllggeenniinn  SSiiyyaassii  YYaapp››ss››

Bugünkü uluslararas› sistemin büyük öçüde1945 y›l›nda flekillendi¤i söyle-
nebilir. Bu çerçevede, Kuzey Afrika ve Ortado¤u bölgelerinin siyasi yap›lar› bel-
li ölçüde II Dünya Savafl› sonras› dönemde flekillendi. Bununla birlikte bu böl-
gelerdeki siyasi yap›lanma Osmanl› Devletinin tasfiyesi ve Bat›l› güçlerin bu
bölgeleri sömürgelefltirmeleri ile ortaya ç›kmaya bafllad›. Bu bölgelerin bat›l›
güçlerin denetimine girmesi ile birlikte çat›flma ve istikrars›zl›k bu bölgelerin
belirgin karakteristi¤i olmaya bafllad›. I. Dünya Savafl›ndan sonra ‹ngiltere böl-
gede belirleyici d›fl güç olarak varl›¤›n› hissettirirken, Fransa ile birlikte bölge-
yi bölerek yönetme konusunda anlaflt›lar (Fromkin, 1989).

II. Dünya Savafl› ile birlikte güçlerini kaybetmeye bafllayan Avrupal› sömür-
geci devletler bu bölgelerde de zay›flamaya bafllad›lar. Bölgede çok önemli ç›-
karlar› bulunan Bat›l› devletler bu bölgeleri terk ederlerken ç›karlar›n›n zarar
görmeyece¤i siyasal yap›lar oluflturarak ve kendilerine sad›k kalacak iktidarla-
r› ifl bafl›na getirerek çekildiler. Sözde ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan bu ülkeler as-
l›nda bat›l› devletlerin nüfuz alanlar›nda kalmaya devam ettiler ve Avrupal›
güçlerin kurdu¤u siyasal düzen, baz› çalkant›lara ra¤men, 20. yüzy›l›n sonuna
kadar varl›¤›n› devam ettirdi.

Bat›’n›n bu bölgedeki ç›karlar›n›n korunmas› ile oluflturulan siyasal yap›lar
aras›nda do¤rudan bir iliflki bulunmaktad›r. Bat›n›n temel ç›karlar› ise bölgede
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bol miktarda var olan ve Bat› için hayati bir öneme sahip bulunan enerji kay-
naklar›n›n denetimini sa¤lamak ve bat›ya ak›fl›n›n kesintiye u¤ramas›n› önle-
mekti (Sharabi, 1981, 16). Ayn› zamanda bu kaynaklardan elde edilen zenginli-
¤in de Bat›ya akmas›n›n sa¤lanmas› önemliydi. Ayr›ca ‹srail’in güvenli¤inin
sa¤lanmas› ve önceleri Sovyetler Birli¤i, daha sonra ise Rusya ve di¤er baz› Ba-
t›l› olmayan güçlerin bölgedeki nüfuzlar›n›n da s›n›rlanmas› gerekmekteydi
(Teicher, 1987, 17). Bu amaçlara ulaflmak için ise Bat› yanl›s›, halka dayanma-
yan, toplumsal destekleri olmayan ve ancak Bat›’n›n deste¤i ile iktidarlar›n›
sürdürebilecek iktidarlar›n iflbafl›na getirilmesi gerekmekteydi. Bat›l› güçler
bölgede çekilirken tam da bu özelliklere sahip iktidarlar› ifl bafl›na getirerek gö-
rünürde bölgeden çekildiler. Asl›nda ifl bafl›na getirdikleri iktidarlar arac›l›¤›y-
la bölgeyi yönetmeye devam ettiler.

Bölge ülkelerinin tamam›nda halka dayanmayan, bask›c› ve Bat› yanl›s› ik-
tidarlar ise varl›klar›n›n devam›n› Bat› dünyas›n›n verece¤i deste¤i ba¤l› gör-
dükleri için, Bat›l› güçlerin bölgedeki nüfuzu bugüne kadar devam etti. Bat›
yanl›s› rejimleri iflbafl›nda tutma ayn› zamanda Bat›l› güçlerin istedi¤i bir so-
nuçtu. Ç›karlar›n karfl›l›kl› olarak bu flekilde örtüflmesi, halka dayanmayan,
bask›c›, ‹srail ile iyi geçinen, ülke kaynaklar›n› büyük ölçüde dar bir elit s›n›f
aras›nda bölüflen ve her türlü yolsuzlu¤un yaflanmas›na zemin haz›rlayan siya-
sal yap›lar›n ayakta kalmas›n› sa¤lad›.

Bu bölgelerde kurulan devletlerin belirgin özelliklerine bak›ld›¤›nda son de-
rece çarp›c› unsurlar›n varl›¤› dikkat çekmektedir ‹lk olarak, bu devletlerin ta-
mam›na yak›n›n bir devlet geçmifli bulunmamaktad›r. M›s›r ve Habeflistan gi-
bi örnekler d›flar›da b›rak›ld›¤›nda bu devletlerin yapay olduklar›, s›n›rlar›n›n
masa bafl›nda çizildi¤i, modern devlet flekli olan milli devlet özelli¤i tafl›mad›k-
lar› rahatl›kla gözlemlenmektedir. Çok say›da Arap devletinin var olmas›n›n
temel nedeni Bat›’n›n sömürge siyaseti olmufltur (Fuller, 2010, 280). Geçmiflle-
rinde sömürgelefltirilmifl bulunmalar› ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›ktan sonra
sömürgeci devletlerin belirledi¤i s›n›rlar›n devlet s›n›r› olarak kabul edilmesi
bir çoklar› aras›nda s›n›r sorunlar›, etnik sorunlar ve kurumsallaflma ile ilgili
sorunlar›n varl›¤›n› da beraberinde getirmifltir. Bu ülkelerin büyük bir k›sm›n-
da milli devlet olamama sorunu yaflanmaktad›r (Rejai ve Enloe, 1989, 37). 

‹kinci olarak, bu devletlerin bir di¤er özelli¤i bat›c› rejimlerin iflbafl›nda bu-
lunmas›d›r. Bu ülkelerdeki yönetimlerin büyük bir k›sm› bat›l› devletlerin ifl
bafl›na getirdikleri ve bu güne kadar iktidarda tuttuklar› rejimlerdir. Baz›lar›n›n
Bat›’ya karfl› savaflarak ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fl bulunmas› bile, Cezayir ör-
ne¤inde oldu¤u gibi, bu durumu de¤ifltirmemektedir. Yapay devlet nitelikleri-
nin dolay› varl›klar›n›n devam› büyük ölçüde eski sömürgeci güçlere ba¤›ml›
kalmay› gerektirmektedir.
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Üçüncü olarak bu devletlerin tamam›nda halka dayanmayan bask›c› rejim-
ler ifl bafl›nda bulunmaktad›rlar. Bu rejimler meflruiyetlerinin kayna¤›n› halk-
tan almad›klar› gibi, varl›klar›n›n devam›n› büyük ölçüde Bat›l› devletlerin
deste¤i ile sa¤lamaktad›rlar. Bu ülkelerin hiç birinde gerçek anlamda çok parti-
li bir sistemin varl›¤› söz konusu de¤ildir. Serbest seçimler ya yap›lmamakta,
veya yap›lan seçimlerin sonucu önceden tayin edilecek flekilde gerçekleflmek-
tedir. Zaten bu ülkelerin bir ço¤unda tek parti yönetimleri ifl bafl›nda bulun-
maktad›r. Ço¤ulcu olamayan rejimlerin meflruiyetini ‹slam dinine dayand›rma-
ya çal›flmalar› da gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Karpat’›n da ifade etti¤i gibi “‹s-
lam’da da demokratik insani düflünce vard›r” (Karpat, 1910, 11). Bu ülkelerin
baz›lar›nda ço¤ulcu bir yap› için zaman zaman denemeler olsa da, gerçek an-
lamda ço¤ulcu bir yap›n›n oluflmas›na izin verilmemifltir. Örne¤in, 1991 y›l›n-
da Cezayir’de yap›lan serbest seçimler sonucu oluflan halk iradesi ise yap›lan
bir askeri müdahale ile yönetime yans›t›lmam›flt›r.

Dördüncü olarak, genifl halk kitlelerini denetlemenin ve iktidarlar›n› sür-
dürmenin bir di¤er yolu olarak da ülkelerinde az›nl›k olan bir etnik gruba veya
mezhebe dayanmay› seçmifllerdir. Bir az›nl›¤›n deste¤ini alarak ço¤unluk üze-
rinde bask›c› bir yönetimi sürdürmek bir çok Arap ülkesinin belirgin özelli¤i
olmufltur. Bu çerçevede Suriye’de iktidar bir az›nl›k mezhebe dayan›rken,
Irak’ta uzun y›llar hem etnik ve hem de mezhep olarak az›kl›kta olanlar ülke-
yi yönetmifllerdir. Ayn› flekilde Körfez ülkelerinde halk›n büyük ço¤unlu¤u fiii
iken, yönetimde Sünni aileler bulunmaktad›r.

Beflinci olarak Arap ülkelerindeki rejimlerin hemen hepsi do¤rudan veya do-
layl› olarak, ‹srail ile iyi iliflkiler içinde olmufllard›r. Bir ço¤unun hukuki an-
lamda ‹srail ile sorunlu gibi görünmesi aldat›c›d›r. Her fleyden önce ‹srail’i ka-
y›ts›z flarts›z destekleyen ABD, Fransa ve ‹ngiltere gibi ülkeler ile Arap ülkele-
ri aras›nda çok iyi iliflkiler bulunmaktad›r. Bir çok Arap ülkesindeki iktidar var-
l›¤›n› ‹srail’e destek veren bu Bat›l› ülkelerin deste¤i ile sa¤lamaktad›r. Bu re-
jimlerin Gazze’de seçimle ifl bafl›na gelen Hamas yönetimine karfl› zaman za-
man ‹srail ile birlikte hareket ettikleri görülmektedir.

Alt›nc› olarak, ülke zenginli¤inin yönetici s›n›flar aras›nda paylafl›lmas› çok
belirgin bir özelliktir. ‹ktidardan düflen Tunus ve M›s›r yönetimlerinin men-
suplar›n›n sahip oluklar› kiflisel mal varl›klar› on milyar dolarlarla ifade edil-
mektedir. Yine Kaddafi ailesinin düflman gördü¤ü ABD’deki dondurulan mal
varl›¤› 30 milyar dolar civar›ndad›r (Milliyet, 24.03.2011). Ayn› flekilde Avustu-
ralya’da 30 milyar dolar serveti oldu¤u ifade edilmektedir (Sabah, 03.03.2011).
‹yi iliflkiler içerisinde oldu¤u ülkelerdeki mal varl›klar›n›n ne oldu¤unu tahmin
etmek ise oldukça güçtür. Ayn› flekilde devrik M›s›r lideri Hüsnü Mübarek’in
servetinin 70 milyar dolar oldu¤u ifade edilmektedir (Star, 10.01.1011). Benzer
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durum zengin Körfez ülkeleri için daha da vahim bir flekil almaktad›r. Bu ülke-
lerdeki zenginli¤in büyük bir k›sm› yönetici s›n›flar taraf›ndan paylafl›lmakta,
halka daha az› yans›t›lmaktad›r. Belki de daha vahim olan ise yönetici s›n›fla-
r›n ele geçirdikleri bu servetleri Bat›l› ülkelere götürmeleri geçe¤idir.

33..  AArraapp  DDüünnyyaass››nnddaakkii  GGeelliiflflmmeelleerriinn  NNeeddeennlleerrii

Arap dünyas›nda ortaya ç›kan halk hareketlerinin nedenlerini iki ana bafll›k
alt›nda toplamak mümkündür. Bunlar›n bir k›sm› ülke ve bölge d›fl› nedenler,
bir k›sm› ise ülkelerin içyap›lar›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹ç ve d›fl nedenler
aras›nda bir önem ve öncelik s›ras› ifade etmek çok do¤ru olmamakla birlikte,
ilk olarak ülkelerin iç yap›lar›ndan kaynaklanan nedenlerin neler oldu¤unun
ortaya konulmas› konunun daha kolay anlafl›lmas›na katk› sa¤layacakt›r.

33..11..  ‹‹çç  NNeeddeennlleerr

Arap ülkelerinde meydana gelen halk hareketlerinin neden ortaya ç›kt›¤›
belli ölçüde bu ülkelerin iç siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yap›lar› ile il-
gilidir. Bu nedenlerin baz›lar› ayr› ayr› ülkelere özgü olmakla birlikte, baz› ne-
denlerin tüm ülkeler için ortak oldu¤u söylenebilir. K›sacas› “Arap bahar›n›n”
gerçekleflmesi üzerinde etkili olan iç nedenlerin önemli olanlar› afla¤›daki gibi
özetlenebilir.

‹ç nedenlerden ilki halk›n özgürlük talebi ile ilgilidir. Halk hareketlerinin
gerçekleflti¤i hiçbir Arap ülkesinde halka dayanan rejim bulunmamaktad›r. Ço-
¤ulcu demokratik yap› olmad›¤› gibi, bu ülkelerin tamam›nda temel hak ve öz-
gürlükler, az veya çok, k›s›tlanm›fl bulunmaktad›r. Örne¤in bu ülkelerin tama-
m›nda seçme ve seçilme hakk›, ifade özgürlü¤ü, örgütlenme özgürlü¤ü ya hiç
yoktur veya göstermeliktir. Yine baz› ülkelerde halen kad›nlara bir çok temel
hak tan›nmamaktad›r. ‹nsan hak ve özgürlüklerinin geliflti¤i 21. yüzy›lda bu
haklar›n bu ülke halklar› taraf›nda da talep edilmesi son derece do¤ald›r (Akyol,
04.04.2011). Belki do¤al olmayan, temel hak ve özgürlükleri k›s›tlayarak var-
l›klar›n› devam ettirebilece¤ini düflünen siyasi yap›lard›r.

‹kinci bir neden ise Arap ülkelerinin tamam›nda gözlemlenen yolsuzluk ger-
çe¤i ile ilgilidir. Yolsuzluk demokratik olmayan bütün ülkelerin belki de en
önemli sorunu olarak ortada durmaktad›r. Halka hesap verme zorunda olma-
yan iktidarlar›n ifl bafl›nda oldu¤u bu ülkelerde çok ciddi yolsuzluk iddialar bu-
lunmaktad›r. Halk› soka¤a döken önemli nedenlerden bir tanesi de yaflanan
yolsuzluklard›r. Devrilen liderlerin mal varl›klar› ortaya ç›kt›kça, yolsuzlukla-
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r›n ne kadar vahim boyutlara ulaflt›¤› daha iyi anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca, eskiden
farkl› olarak yolsuzluklar› gizlemek de daha zor olmakta, genifl halk kitleleri
yap›lan yozluluklardan daha kolay haberdar olmaktad›r.

Üçüncü bir neden olarak ekonomik sorunlar ifade edilebilir. Arap ülkeleri-
nin büyük bir k›sm› ciddi ve yap›sal ekonomik sorunlar yaflamaktad›r. Petrol
gibi tek kayna¤a ba¤›ml› zengin ülkelerde bile düflük üretim kapasiteleri belir-
gin özellik olarak ortaya ç›kmakta, do¤al yer alt› zenginli¤e sahip olamayan ül-
keler ise ekonomik geliflmifllik düzeyi olarak oldukça geri durumda bulunmak-
tad›r. Özellikle son y›llarda ise hemen hemen bütün Arap ülkelerinde ciddi bir
istihdam sorunu yaflanmaktad›r. Halk hareketlerinin yafland›¤› M›s›r, Suriye,
Libya gibi ülkelerde istihdam›n büyük bir k›sm› devlet taraf›ndan gerçeklefl-
mekte, devletin ekonomik gücü zay›flay›nca bu durum do¤rudan istihdama
yans›maktad›r. Daha yüksek bir refah talebi tüm dünyada oldu¤u gibi, bu ülke-
lerde de dile getirilmekte, bu talebe olumlu cevap alamayanlar geçmiflten fark-
l› olarak seslerini daha fazla duyurmaktad›rlar.

Arap ülkelerinde varl›klar› gittikçe belirgin hale gelen orta s›n›flar›n varl›¤›
dördüncü bir neden olmufltur. Bu ülkelerin tamam›nda dünyay› daha iyi tan›-
yan, iyi bir e¤itim düzeyine sahip, belli bir gelir elde eden yeni orta s›n›flar›n
varl›¤›ndan söz edilebilir. Bu yeni orta s›n›flar›n bir di¤er özellikleri ise dünya-
y› iyi tan›malar›d›r. Bu s›n›flar›n eski toplumsal yap›lardan farkl› olarak dünya-
da gördükleri hak ve özgürlükleri talep etmeleri daha kolay olmaktad›r. Çok
farkl› dini ve siyasi görüfle sahip olan halk kitlelerinin ayn› meydanda ayn› ta-
lepler için bir araya gelmelerinin bir nedeni de dayand›klar› bu ortak s›n›fsal
iliflki olarak görülebilir.

Beflinci bir neden bask›c› yönetimlerin varl›¤› olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Hiçbir Arap ülkesinde gerçek anlamda ço¤ulcu bir demokrasi ifllememektedir
(Baharçiçek, 1996, 103). Bunun en belirgin sonuçlar›ndan birisi de mevcut re-
jimlerin bask›c› olmalar›d›r. Halka dayanmayan, otoriter yönetimlerin varl›k-
lar›n› bu flekilde sürdürmeleri gittikçe zorlaflmaktad›r. Suriye’de Esat ailesi
1970 y›l›ndan beri, Libya’da Kaddafi 1971’den beri, Suudi Arabistan’da Faysal
ailesi kuruluflundan beri, körfez ülkelerinin tamam›ndaki iktidarlar bu ülkele-
rin ba¤›ms›zl›klar›n› elde ettikleri tarihten itibaren ülkelerini demokratik hak
ve özgürlükleri k›sarak bask› ile yönetmektedirler. Günümüzde halk›n bask›c›
yönetimlere karfl› daha fazla hak ve özgürlük talep etti¤i, yönetime kat›lmak is-
tedi¤i görülmektedir. Bir çok Arap ülkesinde on y›llard›r süren ola¤anüstü hal
yasalar› uygulanmaktad›r (Scheben, 1999, 79). Örne¤in Suriye’de 48 y›ld›r de-
vam eden ola¤anüstü yönetim uygulamas› vard›r.

Alt›nc› olarak var olan rejimlerin ‹srail ve Bat› yanl›s› nitelikleri bir di¤er ne-
den olarak say›labilir. Arap ülkelerin tamam›na yak›n›nda var olan rejimler ile
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Bat› aras›nda iyi iliflkiler bulunmufltur. Hatta daha önce de ifade edildi¤i gibi,
bu rejimlerin iktidarda kalmalar› Bat›’n›n verdi¤i destek ile mümkün görün-
mektedir. ‹srail ise Bat›’l› güçler taraf›nda kurulan ve onlar taraf›ndan korunan
bir ülkedir. Hal böyle olunca asl›nda bu ülkelerin yönetimleri ile ‹srail aras›n-
da düflünüldü¤ü kadar ciddi bir sorunun oldu¤unu söylemek zordur. Hatta, M›-
s›r ve Ürdün gibi baz› ülkeler ile ‹srail aras›nda çok s›k› iliflkilerin varl›¤› bir s›r
de¤ildir. Belki bugüne kadar bu ülke rejimlerinin ‹srail ile iliflkileri bu kadar
aç›k bilinmiyordu. 2010 y›l›nda “wikileaks” taraf›nda yay›nlanmaya bafllayan
ABD’ye ait gizli belgeler bu iliflkileri aç›k bir flekilde yeniden ortaya koydu. Bu
durum Arap ülkelerinde halk›n soka¤a dökülmesinin bir di¤er nedeni olarak
görülmelidir. 

33..22..  DD››flfl  NNeeddeennlleerr

Arap ülkelerinde halk›n soka¤a dökülmesi ve yönetimleri devirmeye baflla-
malar›n› sadece iç nedenlerle aç›klamak eksik kal›r. Kuflkusuz, bu geliflmeleri
tetikleyen d›fl nedenler de bulunmakta ve hatta baz›lar›na göre, bu geliflmelerin
as›l nedeni d›fl unsurlar olarak görülmektedir. D›fl nedenler de afla¤›daki gibi
özetlenebilirler.

Son y›llarda uluslararas› sistemde önemli geliflmeler yafland›. Bu nedenle d›fl
nedenlerden ilki uluslararas› sistemin yap›s› ile iliflkilidir. Bilindi¤i gibi ‹kinci
Dünya Savafl›ndan sonra oluflan dünya güç dengesi ve bu dengenin yaratt›¤› So-
¤uk Savafl dönemi 1989 y›l›nda Do¤u Avrupa’da meydana gelen geliflmelerle
h›zl› bir flekilde de¤iflmeye bafllad›. Berlin duvar›n y›k›lmas› ile bafllayan süreç-
te Do¤u Avrupa ülkelerinde sosyalist rejimler y›k›ld› ve bu ülkelerde çok par-
tili demokratik sistemler kabul edildi. Yine bu ülkelerde devletçi ekonomik
sistemlerde yerlerini piyasa ekonomisine b›rakmaya bafllad›. Ayn› tarihlerde
Sovyetler Birli¤i de da¤›lma sürecine girdi ve k›sa bir süre içerisinde de da¤›ld›.
Bu geliflmeler 1945 y›l›ndan sonra ortaya ç›kan, ideolojik cepheleflmeye daya-
nan, her alanda ABD ve Sovyetler Birli¤i aras›nda rekabetin yafland›¤› ve gerili-
min en üst düzeye ç›kt›¤› So¤uk Savafl döneminin sona ermesi sonucunu do¤ur-
du.

So¤uk Savafl döneminin sona ermesi bütün dünyada yeni bir demokratiklefl-
me dalgas›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›. Bununla birlikte bu yeni demokrasi
dalgas› öncelikle Do¤u Avrupa’da etkisini gösterdi. Dünyan›n geri kalan bölge-
lerindeki etkileri ise daha geç ortaya ç›kmaya bafllad›. Bu çerçevede Arap dün-
yas›nda yaflanan geliflmelerin asl›nda 1990’l› y›llar›n bafl›ndan beri ortaya ç›kan
yeni demokrasi dalgas›n›n bir yans›mas› olarak görülmesi mümkündür. Öte
yandan iki kutuplu dünya düzeninde iktidarlar›n› d›fl desteklerle sürdüren baz›
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ülkeler için bu durum de¤iflmeye bafllad› ve arad›klar› deste¤i daha zor bulma-
ya bafllad›lar.

D›fl nedenlerden ikinci küresel uluslararas› sistem olarak görülebilir. 21.
yüzy›lda uluslararas› sistem tarihin hiç bir döneminde olmad›¤› kadar entegre
olmufl, yo¤un iliflkiler a¤›na sahip bir niteli¤e bürünmüfl bulunmaktad›r. Dün-
ya adeta küçük bir köy haline gelmifl, dünyan›n herhangi bir yerinde meydana
gelen herhangi bir geliflme dünyan›n en ücra köflelerinde bile k›sa bir zaman di-
limi içerisinde etki yaratabilmektedir. Bugünün dünyas›nda her devlet az veya
çok di¤erlerine ba¤›ml› hale gelmifl ve birinde meydana gelen geliflmelerden di-
¤erleri az veya çok etkilenmeye bafllam›fllard›r. Bu anlamda küresel uluslarara-
s› sistemin Arap dünyas›n› etkilememesi mümkün de¤ildi.

Üçüncü bir neden bilgi ça¤› ve bilginin paylafl›lmas› ile ilgili bulunmaktad›r.
Bu çerçevede yeni medya olarak adland›r›lan (Giddens, 2008, 638) internet ve
benzeri araçlar tüm dünyada insanlar aras› iliflkilere yeni bir boyut katm›fl bu-
lunmaktad›r. Nitekim kapal› ve dikta rejimlere karfl› eylem bafllatan halklar›n
bilgi ça¤›n›n bu özelliklerinden çok iyi yararland›klar› görülmektedir. Tunus ve
M›s›r’da protesto gösterisi düzenleyen insanlar›n sosyal paylafl›m sitelerini kul-
lanarak eylemlerini örgütlemeleri yeni medyan›n ne kadar etkili oldu¤unu gös-
terdi. Ayr›ca, bask›c› rejimlerin bütün çabalar› bu ülkelerde yaflananlar›n dün-
yaya duyurulmamas›na yetmedi. Bu durum bilgi ça¤›n›n güçlü etkisini göster-
mektedir.

Dördüncü bir neden uluslararas› hukuk alan›nda elde edilen baflar›lar olarak
ifade edilebilir. Uluslararas› sistemde güç mü, hukuk mu belirleyicidir sorusu
bugün için de anlaml› olmaya devam etmekle birlikte, temel e¤ilim olarak
uluslararas› hukukun gittikçe daha fazla önemli olamaya devam etti¤ini söyle-
mek mümkündür. Özellikle, insan haklar›, kad›n ve çocuk haklar›, çevre, si-
lahlanma ve savafl suçlar› gibi konularda son 60 y›lda uluslararas› hukukta çok
önemli geliflmeler sa¤land›. Daha da önemlisi, günümüz uluslararas› sistemin-
de insan haklar› ihlalleri devletlerin iç iflleri olarak görülmemekte, tam tersine
baz› güçler taraf›ndan bir devlete d›fl müdahalede bulunman›n temel bir gerek-
çesi olmaktad›r (Baharçiçek, 2000, 126). 1995 Bosna, 1999 Kosova ve 2011 Lib-
ya müdahalelerinin temel gerekçesi olarak insan haklar› ihlallerinin gösteril-
mifl bulunmas› önemlidir. K›sacas›, uluslararas› hukuk alan›nda dünyada mey-
dana gelen önemli geliflmeler Arap dünyas›ndaki halk›n yönetimlerinden hesap
sormas›n›n yolunu açan bir unsur olarak etkili olmufltur.

Beflinci olarak son y›llarda daha fazla dile getirilen dünya güç dengesindeki
eksen kaymas› gösterilebilir. Dünyada güç dengesi sürekli olarak de¤iflmekte-
dir. Avrupa merkezli dünya düzeni asl›nda 1945 y›l›nda büyük ölçüde tasfiye
oldu. Bununla birlikte, Avrupal› ülkeler özellikle Kuzey ve Bat› Afrika ile Or-
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tado¤u’daki emperyal konumlar›n› belli ölçüde bugüne kadar devam ettirdiler.
Bugün ise dünyada yeni bir güç kaymas› yaflanmakta, 1945 y›l›nda oluflan At-
lantik merkezli dünya güç dengesi yerini yenidünya düzenine b›rakmaktad›r.
Bu eksen kaymas›n›n do¤al bir sonucu olarak Kuzey Afrika ve Ortado¤u’daki
Avrupa etkisi ortadan kalkmakta ve bu bölgelerde Avrupal› güçlerin denetleye-
medi¤i yeni geliflmeler ortaya ç›kmaya bafllamaktad›r. Libya’ya diplomasiye hiç
flans tan›nmadan Fransa öncülü¤ünde çok acele bir askeri müdahale yap›lmas›-
n›n bir nedeni de yaflanan bu güç kayb›n›n yaratt›¤› telaflt›r. Ayr›ca yenidünya
düzeninde tek egemen gücün her dedi¤ini yapmas› art›k çok zor görünmekte-
dir (Badie, 2008, 49).

Alt›nc› olarak küreselleflme olgusu bir di¤er d›fl unsur olarak etkili olmufl gi-
bi görünmektedir. Uluslararas›nda var olan iliflkiler hemen her alanda h›zla art-
maktad›r. H›zla artan bu iliflkiler a¤›n›n yaratt›¤› en önemli sonuç, kuflkusuz,
sistemde karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisinin belirgin bir flekilde ortaya ç›kmas›d›r.
Bir taraftan teknolojik geliflmeler, ekonomik kalk›nma, dünya ticareti, küresel
rekabet ve bilgi ça¤›n›n getirdi¤i yenilikler uluslararas› sistemde yer alan aktör-
leri birbirlerine ba¤›ml› hale getirmektedir. Öbür yandan, uluslararas› sistemde
yer alan aktörler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisinin artmas› beraberinde
yeni, ve büyük ölçüde ortak olan, baz› sorunlar› da kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›-
karmaktad›r. Bu karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisi ve her alanda gerçekleflen küresel-
leflme olgusu, dünyay› küçük bir köy haline getirmekte, dünyan›n herhangi bir
bölgesinde meydana gelen geliflmelerin etkilerini küresel düzeye yaymaktad›r.
Arap sokaklar›nda ortaya ç›kan tablonun da bu küresel geliflmelerden ba¤›ms›z
oldu¤u söylenemez.

Son olarak Türkiye gerçe¤i Arap dünyas›nda yaflanan geliflmeleri tetikleyen
önemli bir d›fl unsur olarak görülmektedir. Arap dünyas›nda meydana gelen ge-
liflmeler üzerinde en fazla etkili olan d›fl unsurlar›n bafl›nda “Türkiye etkisi”
gelmektedir denilebilir. Türkiye, bu ülkeleri ve halklar› çeflitli yol ve yöntem-
lerle etkilemeye çal›flarak bir etki yaratmaktan ziyade, kendi içerisinde geçirdi-
¤i de¤iflim ve dönüflüm ile etkili olmaktad›r. Di¤er bir ifade ile, Arap halkalar›
kendi yönetimlerinden Türkiye’nin ekonomik, siyasal, sosyal, temel hak ve öz-
gürlükler ve demokratikleflme gibi alanlarda yapt›klar› ve baflard›klar› reform-
lar› yapmalar›n› istemekte, petrol gibi bir do¤al zenginlik olmadan da ekonomi-
nin büyüyebilece¤ini görmektedirler. Bu halklar, kendi hükümetlerinden ‹sra-
il’e “one minute” demelerini, düflünce ve fikir özgürlü¤ünün sa¤lamalar›n›,
halk›n yönetime kat›lmas›na izin vermelerini istemektedirler. Türkiye örne¤i
bu denilenlerin ‹slam dünyas›nda da mümkün olabilece¤ini göstermektedir.

Türkiye birçok aç›dan di¤er Müslüman ülkelerden ayr›lmaktad›r. Bunlar›n
bafl›nda Cumhuriyet ile birlikte kabul edilen laik sistem ve 1950’lerden beri ke-
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sintilere u¤ramakla birlikte sürdürmeyi baflard›¤› demokrasisi gelmektedir. Ay-
r›ca herhangi bir yer alt› do¤al zenginlik olmadan büyük bir ekonomi yarat›l-
mas› Türkiye’nin gücünün bir di¤er göstergesi olmaktad›r. Di¤er taraftan Tür-
kiye Bat› savunma sistemi içerisinde yer almakta ve Avrupa Birli¤i ile tam üye-
lik görüflmeleri sürdürmektedir. Bir taraftan bunlar yap›l›rken, di¤er taraftan da
‹slam dünyas› ile iyi iliflkiler gelifltirilmektedir. Özellikle 2002 y›l›nda yap›lan
seçimler ile ‹slamc› bir gelenekten gelen AK Parti’nin iktidar olmas› ve bu ye-
ni iktidar›n demokrasiyi daha da derinlefltirmesi Türkiye’de oldu¤u kadar Tür-
kiye d›fl›nda da önemli etkiler yaratm›flt›r. Sokaklara dökülen Arap halk› asl›n-
da Türkiye’nin baflard›¤›n› talep etmektedir. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, Tür-
kiye kendisi için yapt›klar› ve baflard›klar› ile bütün Arap ülkeleri için bir mo-
del ülke olarak ortaya ç›kmaktad›r.

44..  SSoonnuuçç

2010 y›l› bafl›nda Tunus’ta bafllayan ve hemen hemen bütün Arap ülkeleri-
ne yay›lan halk hareketlerinin ortaya ç›kard›¤› önemli sonuçlar bulunmaktad›r.
Her fleyden önce Avrupal› devletlerin kurdu¤u siyasal düzen y›k›lmakta ve bu
y›k›m› Bat› engelleyememektedir. ‹kinci olarak halka dayanmayan rejimlerin
varl›klar›n› sürdürmeleri gittikçe zorlaflmaktad›r. Hak, özgürlük ve refah talep-
lerinin karfl›lanmas›n› isteyen genifl halk kitleleri bu taleplere olumlu cevap ve-
remeyen yönetimleri tasfiye etmektedirler. Bu durum Arap dünyas›nda bir dev-
rim say›labilecek kadar önem arz etmektedir. Arap co¤rafyas›nda genifl halk
kitlelerinin kendi gelecekleri üzerinde bu denli etkili olmaya bafllamalar› çok
önemli ve olumlu bir geliflmedir.

Arap bahar› ile bölgedeki emperyal konumlar› tehlikeye giren Bat› dünyas›,
bölge üzerindeki nüfuzunu devam ettirmenin yollar›n› aramaktad›r. Baz› ülke-
lerde halk›n demokratik taleplerinin karfl›lanmas› gerekti¤ini söyleyip muha-
liflere destek verilirken, Tunus M›s›r ve Libya örnekleri gibi, baz› ülkelerde ise
bask›c› yönetimleri desteklemeye devam etmektedirler.

Arap bahar›n›n her ülkede k›sa bir zaman süresi içerisinde sonuç vermeye-
ce¤i ortaya ç›km›flt›r. ‹ktidarlar›n› terk etmek istemeyen baz› ülke yönetimle-
rinin halk›n de¤iflim taleplerine karfl› direnecekleri anlafl›lmaktad›r. Libya ör-
ne¤i bu gibi politikalar›n bir taraftan iç savafla yol açt›¤›n›, di¤er taraftan da d›fl
müdahalelerin zeminin haz›rlad›¤›n› göstermifltir.

Öte yandan Bat›l› devletlerin halk›n taleplerinin karfl›lanmas› ve bölgede de-
mokrasinin yerleflmesi konusunda yine iki yüzlü davrand›klar›n bir kez daha
anlafl›lm›flt›r. M›s›r, Tunus, Libya, Yemen, Suriye gibi ülkelerde halk›n taleple-
rinin karfl›lanmas›na destek verilirken, otoriter yönetimlerin bulundu¤u zengin
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Körfez ülkelerindeki rejimleri korumaya devam etmektedirler.

Son olarak, bu geliflmelerin kaç›n›lmaz oldu¤u, halka dayanmayan bask›c›
yönetimlerin art›k daha zor iktidarda kalabilecekleri görülmektedir. Halka da-
yanan, halk›n de¤erlerine sayg›l› yönetimlerin ifl bafl›na gelmeleri ise uzun va-
dede bölgenin siyasi istikrar› ve ekonomik geliflmesi için hayati önem arz et-
mektedir.
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* * *

Abstract: -How to Understand the Changes in the Arabic World- There are many reasons behind the
mass movements in the Arabic countries. Current political systems in the Arabic world have been
established by the Western powers in the first half of the twentieth century. Non-democratic regi-
mes, authoritarian rule, dependency on the Western powers, good relations with the US, Israel and
other Western states, suppression of the civil society are the main features of the ruling powers in
the Arabic World. Demand of democracy and fundamental human rights, corruption, economic
problems, emergence of new middle classes pro-western and pro-Israeli regimes are the main inter-
nal reasons behind the civil movements. On the other hand, globalization, interdependence betwe-
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en states, developments in the international law and human rights, new world order and new de-
mocratic wave in the world as well as Turkish influence are the main external reasons that ignited
civil movements in the Arabic societies. 

Key words: Arabic countries, West, Democracy, Civil movements, Turkey.




