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31.07.2013 

Yazar: Yrd.Doç.Dr. Ali Bilgin VARLIK 

 

Orta Doğu'daki Gelişmelerin Zamanlaması 

 

Stratejinin üç temel belirleyeninden biridir zaman. Neyin ne kadar kuvvetle yapılacağı kadar önemlidir 

ne zaman yapılacağı da.. 

 

Şimdi şu son bir ayın hikayesine bakalım. 

Katar'da 25 Haziranda Emir Şeyh Hamad bin Halife el Sani tahttan çekileceğini açıklıyor.  

-Yeine 33 yaşındaki oğlu Tamin'e bırakıyor.  

-Şeyh Hamad, Mısır'daki Müslüman Kardeşlerin en büyük destekçilerinden biriydi. 

Mısır'da 3 Temmuzda darbe yapılıyor.  

-Müslüman Kardeşlere oy verenleri açık açık katlediyorlar. Her taraf kan gölü.  

-Darbeciler ilk iş olarak Gazze ile olan sınır kapısını kapatıyorlar... 

20 Temmuzda İspanya "Medeniyetler İttifakı" projesinden sessiz sedasız çekiliyor. 

- İspanya'nın Ulusal Güvenlik Stratejisinde bu konuya bir cümleyle bile değinilmiyor. Onun yerine 

"silahlı çatışmalar, terörizm, siber saldırılar, kitle imha silahları, mali ve finansal istikrarsızlık, casusluk, 

uluslararası suç örgütleri, yasadışı göç” gibi konulara yer veriliyor. 

22 Temmuz'da "Kürt Konferansı" konusu gündeme düşüyor. 



Merkez Strateji Enstitüsü 

 

- 2 - 

-Konferansın Avrupa'da yapılması konuşuluyor. 

-Kürtler Orta Doğu'da bu sefer topluca bir güç merkezi olarak belirmeye çalışıyor. 

Tunus'ta 25 Temmuzda muhalif Halk Cephesi Koalisyonu liderlerinden Muhammed el-Berahimi 

bir suikast sonucu öldürülüyor.  

-Bu ülkedeki Müslüman Kardeşler karşıtlarına yönelik ikinci suikast. İlki, 6 Şubatta Demokrat 

Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Beliyd'e yapılmıştı.  

-Silah aynı.. Faili meçhul.. Üstlenen de yok.  

-Ancak bu olay ülkedeki İslami eğilimli siyasal partilere kaşı tepkiyi körüklüyor. 

28 Temmuzda Suudi prenslerinden Halid bin Ferhan bin Abdulaziz Al Suud, muhaliflerin safına 

katıldığını duyuruyor. 

- Arap Baharının rüzgarı cılız bir esinti halinde de olsa çölü aşabiliyor.. 

26 Temmuzda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ile 

görüşüyor. 

-İnisiyatifi tek başına ele alıyor. 

30 Temmuzda Washington'da İsrail-Filistin barış görüşmeleri başlıyor. 

 

Değerlendirme: 

1. Bu olayların birbiriyle ilgisi olabilir ya da olmayabilir. 

2. Bu olayların bazılarının birbiriyle ilgisi olabilir. Eğer bu doğruysa: 

A. Batı "Arap Baharı" ile Orta Doğu'da yükselen Müslüman Kardeşler vb. hareketlere olan desteğini 

sorguluyor ya da geri çekiyor olabilir. Ya da bu hareketlere güçlü bir mesaj veriyor olabilir. Herkes 

ayağını ona göre denk alsın diye.. 

B. ABD, İsrail-Filistin görüşmelerinde kimsecikler etki etmesin istiyor olabilir. 

Eğer Bu Değerlendirme Yanlışsa Bile: 

Orta Doğu'da artık hiçbir Müslüman Kardeşler vb. parti eskisi kadar rahat hareket edemeyecek. 

Onların yerini alan diğer liberal partiler de rahat olamayacaklar. 

İsrail-Filistin görüşmelerine bölgeden etki eden kimse olmayacak. 

 

 

 

 


