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Beqinci Krsrm

ORTA DOGU'DA DEVLET MODELLERI
VE SIYASAL ISLAM

Ali Bilgin VARLIK'

Girip

Dinlerin siyasallagmrq halleri kavramr, din felsefesinin (ta-
sawnf) farkh sosyolojik dzelliklerihaiz farkh toplumlarda ma-
ruz kaldr[r krrlmalapn siyasal hayatayansrmalanm betimler. Bu
nedenle indirilmig @nzal) dinin dlretileri, dinin siyasal uygula-
malanm etkiler ancak biiti.iniiyle igermez. Semavi dinlerde tek
tann (vahdef) kavramr mevcuttur, ancak hayata aktarian haliyle
ne tek din vardrr ne de her bir dinin tek algrlanma ve uygulanma
bigimi... Hatta bu farkhhklar, co$rafi, kiilttirel ve ziirnana ilig-
kin ri[elerle dyle uglara varmrglardrr ki bazr rirneklerde asltyla
uygulamasr arasrndaki illiyet ba[r zorlukla kurulabilir. "Siyasal
islam" terimi de bu kapsamda; dini gergekli$in monolitik olma-
yan kiiltiirel kimliklere farkh siyasi aktarrhg bigimleri olarak an-
lagrlmahdrr.

Esasmda din bilimi (teoloji) ve din felsefesinin alanma giren
tartrgma konulanmn kuramsal alandaki gdziimlemelerinin dinle-
rin siyasi uygulamalan arasrndaki uzlagma ve gaflgma alanlannt
aydmlatma olana[r neredeyse yok gibidir. Qiinkii dini referans-
larla yaprlan siyasetin; kiiltiir ve giig iligkileri, medeniyet ve kiil-
tiir etkilegimleri ve ktiresellegmenin ilgili bdlgeye olan etkileri
gergevesinde gekillenen yapsrnda ilahiyata yer aramak anlamh
deSildir. Bu nedenle cevaplan, sosyal antropolojide, sosyolojide
ve siyaset biliminde aramak daha tutarh sonuglara ulagmayt ola-
nakh kilar.

t Yrd.Dog.Dr., lstanbul Esenyurt Universitesi, IYBF, Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarasr iligkiler Bdliimu, bilginvarlik@gmail.com
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Mezopotamya, Mrsrr ve Anadolu'nun kadim medeniyetleri-
nin cografyalan iizerinde inga edilmig olan islam medeniyetinin
gok ktltiirli.i yaprsmm en genel tammlamayla; Arap, Fars ve Ttirk
ktilttirleri ile qekillendigini sdylemek yanhg olmayacaktrr. Ayrm-
trlarr ardtl b<iliimlerde belirtildifii iizere, bu ktiltiirlerin gekillen-
dirdili devlet modellerinin gdstermiq oldu[u de[igim, yeni Orta
Dopu'nun siyasal islami hareketlerini olugturmugtur. Peki, ne
olmugtur da siyasal islam Orta Dogu'daki olugumlarda bu denli
etkin olabilmigtir? Bu sorunun cevabr siyasal islam dinami[inin
tarihsel seyri ile agrklanmaya gah g rlmaktadrr.

Orta Do[u'da Devlet Modeileri ve Siyasal islam'rn Tarih-
sel Seyri

Arap Bahan'nl ve sonrasmda yaqanan geligmeleri gekillen-
diren yerel dinamiklerin bagrnda, kiilttirel yaprlar i.izerine inqa
edilmig olan devlet modelleri gelmektedir. Bu modelleri tig ana
baghk altrnda toplamak miimki.indiir. Bunlar:

> $ii, Fars/Acem kiiltiirel yaprsrndan do$an "iran devlet mo-
deli",

F Anadolu kiiltiirel yaprsmdan do[an "Tiirk devlet modeli",

F Vahhabi, Arap kiilttirel yaprsrndan do[an "Suudi devlet
modeli" dir.

Burada'devlet modeli' ifadesiyle kast edilen; devlet aygrtrrun
siyasi, biirokratik, akademik, teknolojik, ekonomik vb. unsurla-
nnm iizerinde -bu unsurlar da dAhil olmak iizere- larihsel biriki-
min, yarattr$r stratej ik yetkinliktir.

Devlet modelleri, tarihsel siireg igerisinde geligim gdsteren
kiiltiirel yaprlar i.izerine inqa edilmigtir. B<ilgedeki kiiltiirel yapr-
lann tarihsel olugumu, devlet modellerinin siireg igerisinde nasrl
evirildi[ini, bunlann arasmda cereyan eden gerilimleri ve bugiin-
ki.i yaprsrnr anlamak bakrmrndan dnemlidir. Bu kiiltiirel yaprlar
-cjzellikle Orta Dogu dzelinde- ilk bakrgta mezhep ve tarikatlar-
dan ibaretmig gibi gdrtiniirse de gok gegitli cofirafi, etimolojik,
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antropolojik ve demografik dzellikleri de igerirler. Aynca, siyasi,
ekonomik ve sosyal unsurlann kiiltiirel birikimi gekillendiren
etkileri vardr. Bu nedenlerden tittiri.i araqtrmada, dinsel kimlik
tanrmlamalarryla ifade edilen; mezhep,tuikat vb. kavramlar, te-
olojik boyutlarryla de[il kiilttrel ve siyasi tizellikleriyle ele alm-
ml9tr.

im nryii* krntma

islam Dtinyasr'nda ilk biiyiik siyasi krrrlma, 632'de Hz.
Muhammed (s.a.v.)'in vefatmtn ardrndan Hz Ali (Ali Bin Ebu
Talib)'nin halifeli[e getirilmesi sorunu ile meydana gelmig, Miis-
liimanlar; 'Ali'nin yanrnda olanlar'; $ia (tekili $ii) ve Siinnil
olarak siyaseten iki cepheye aynlmrytr. Bu kutuplaqmada, 14
halifeyle 89 yrl hi.iktim siiren Emevi Devleti'nin (661-750), Arap
ve aqiret merkezli ydnetim anlayqrrun tinemli etkisi olmugtur.2

VI ve VIII. yiiryrllarda iran ve Orta-Batr Asya, KuzeyAfrika
ve Avrupa'ya yaprlan islam akrnlarr ile getirilen yeni di.izenin,
Arap olmayan toplumlarda kabul gtirmesi kadar direng yaratma-
sr da, Emevilerin tarihini yazan Abbasi, iran ve Ttirk kaynak-
larrndan anlagrlmaktadr.3 Emevilerin, "tince Araplagtrrmak,
sonra Miisliirnanlagtrrmak ve Mtisliimanhgr kabul etmeyenleri

"Stinni" sdzciilii Arapgada "iyi huy", "izlemek", "g0zel ahlak", "iyi, giizel
dawamq" vb. anlamlara gelen siinnetten tiiretilni$tir. Bir din kawamr olarak
Peygamberin biitiin yaptrklannr yapmak, sdylediklerini yerine getirmek, dav-
ranrqlannr tirnek almak demektir (Zeki I. Eyiibollu, Alevilik-Silnnilik-Isldm
Diisilncesi, istanbul, Der Y., 1989, s. 28). Stinni sdzcii[ii, Emevi Halifesi Mu-
aviye tarafindan Hz. Ali ile olan miicadelesi esnastnda taraftarlannt tantmla-
mak maksadryla kullamlmrqtr (Ziya $akir, Mezhepler Tarihi: $iilik, Silnnilik,
Bektasilik, Alevilik, istanbul, istanbirl Maarif K. Y., 1944, s. vrrr).

Omelin, Ziya $akir, a.g.e. de, Emevi halifelerinden Muaviye'nin torunu,
Yezid'in ollu II. Muaviye ile Omer ibni Abdiil'aziz drgrnda diler halifelerin
Hz. Ali'nin taraftarlarrm kaflrlikle sugladtklannt .vazar.

Mezhep ve tarikatlan konu alan eserlerde genel olarak Emevilerin diler top-
luluklan drqlayrcr siyasetine delinilmektedir. Aynca bkz. Eyiibo[lu, a.g.e., s.
44; Talat M.Uzuny ayl4 Alevi inanty ve Siyasal Alevilik: Alevilik Tilrk isl,imr
lzr ?, istanbul, Beka Y., 1999, s. 17, 26; Orhan Tiirkdofan,l/evi-Bekta$i Kim-
IiEi: Sosyo-Antropolojik AraSnrma. istanbul, Timaq Y., 1995, s.41, 42,365,
371; Hiiseyin Bal, AlevtBektaqi Kiilttiril : Sosyolojik Araqttrtnalar,lsprta,
Fakiilte KitabeviY..2002. s. 126.

195



kdlelegtirmek (mevali)" siyaseti, Acemler araslnda, Araplarrn
kendilerinden tistiin olmadrSrnr savunan ve onlan kiigiimseyen
$uubiye hareketini baglatmrgtrr. Nitekim Abbasilerin, Emevile-
rin lasa <imi.irlii htikiimranh$rnrn yerini almasmda, etrik Arap
olmayan Ebu Miisim Horasani'nin ayaklanmasrntn (7 47 -7 5 5),
Acemler ve Ttirkler arasmda destek bulmasmm biiyiik etkisi ol-
muqtur.a Sonraki yrllarda Tiirkler, Sindbad (755), Tiirk ishak
(757), Ustad-r Sis (767), Mukanna (770-782), Refi'b. Leys (806)
ve nihayet Babek Hurremi (819-838) isyanlannda <inemli rol oy-
namrglardr.5 Her ne kadar Horasani'nin ortadan kaldnlmasrnrn
ardrndan b<ilgede huzursuzluklar, belirtilen bu isyanlarla yeniden
baq gdstermig olsa da Abbasilerin diper kiiltiirleri de kapsayan
devlet anlayrqr, egemenliklerinin 508 yrl stirmesinde (750-1258)
baglrca etken olmugtur. }zetle Emevi veAbbasi tarihsel tecrtibe-
si, islam'rn, -Arap Yanmadasr'mn drgrna do$ru- ideolcijik veya
siyasi yayrlmasilrn, kargrlagtr[r yeni topluluklann sosyal, siyasi,
etnik ve kiiltiirel yaprlan ile uzlagmadan baganh olamayacapmr
gdstermigtir. Abbasiler, daha sonra Tiirkler tarafindan da benim-
senecek olan bu devlet modelinin Miisliiman co[rafyasrndaki ilk
baqanh prototipini gergeklegtirmiglerdir.

Bir gegiq kiilttirii olan Arap kiiltiiriintin6 devlet tecriibesin-
deki yetersizli$i, Miisltimanhk gibi cihangiimul bir dinde; kiire-
sel rilgekte yayrlan di[er inanglann aksine, erken zamanda siyasi
pargalanmalar ya$anmasma sebep olmugtur. Araplann bu denli

VIII-IX. yiizyrllarda Abbasi hAkimiyetindeki Horasan ve bilhassa
Maveraiinnehir'de meydana gelat bir seri isyan, Zerdiigtliik ile beraber
Mazdekizrn'in de buralarda yaqayan Ttuk topluluklannda hayli taraftar top-
ladrlrnr ortaya koymaktadrr (Philip K. Hini, Siyasi ve Killtilrel islam Tarihi,
(Qev. Prof.Dr. Salih Tu!), istanbul, M.U. ilahiyet Fakiiltesi Vakfi, 2011, s.
434-440'den aktaran, Ahmet Yag u Ocak, .4levi ve BektaSi Inanglarmm isldm
Oncesi Temellerr, istanbul, iletigim Y., 2002, s. 88; Ir€ne Mdlikoff,l'bu .Vus-
lim, Le porte-hache du Khorassan, Paris, A. Maisonneuve, 1962, s. 47 -49.
Bkz. srrasryl4 Nizdmiitmi)lk, Siydsetnime, (Yayrmlayan, M. Altay. Kdymen),
Ankma: AU. DTCF Y., 1976, s. 225-226; ibn'un-Nedim, el-Fihrist, Kahifje:
s. 497; Fuad M. Kdpriiliizdde, "Bekta5ililin Menge'leri", TYI, III, (13a1), s.
125'den aktaran, Ocak, a.g.e., s. 89-90.

Lewis, Bemard, Uygarltk Tarihinde Araplm, istanbul, Pegasus Y., 2006, s.
1A
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bir direngle karqrlanmalannda, bcilgede ya$ayan iran ve Ti.irk
topluluklarrmn kendilerine sunulan yeni ideolojilere altematif
olabilecek derinlikte kiilttirel yaplJara sahip olmalanmn etkisi
vardr. Tiirkler, Araplarla ve Mtisliirnanhkla kargrlagmadan 6nce,
Qin ve iran kiittiirii ile Musevilik ve Hrristiyanhkla tamgmrglar-
dr.7 iran'da ise bundan 3500 yrl cince ortaya gftan Zerdiigtliik,
M.6. 600'den beri iran'm resmi dini olarak yaganmaktaydr.

iran devlet modelinin oluqumu

iran, baglangrcmdan itibaren ilgi
duymadr$r Miisliimanh[r Emevi
ve Abbasilerin akmlan sonucunda
kabul etmek durumunda kalmrgtrr.
Bu siiregte, Alevili$in, Arap olma-
yan toplumlarda taraftar bulmasr
tesadiifi delildir. Bunda merkezi
Arap ydnetimlerinin kuwet yoluy-
la yaymaya gahqtrklarr qeriat di.i-
zenine kar91 $iililin tasawufi bir
alternatif yaratmasmrn etkisi vardrr.
Bu gevqek yaprsryla Alevilik, Arap
Yanmadasr'ndaki giig miicadele-
sini kaybeden veya Miisliimanhfr
benimsemedikleri igin civardaki
iilkelere gd9 eden Araplar ile gev-
re tilkelerde farkh dinlere mensup
toplumlann zarnanla Miisltimanh[a
yolunu agmrgtr.

uyum saplayabilmelerinin

Ornefin, Maveraiinnehir'in iran smrnna yakrn bdlgelerinde yagayan Tiirk-
lern, 644'ten itibaren Nest0rilik ve Hristiyanlftla @. Nau, "Textes Nes-
toriens, Magiques, Mazddens, Barddsanites, Marcionites, Manich€ens,
Moniors", JA,lI, 1913, s. 452); yine VII. yiizyrlda Hazarlann Musevilikle
(Mes'udi, Murilcu'z-Zeheb, 4. cilt, (Yaymlayan, M.M. Abdulhamid), Kahi-
re, 1964, s. 178-179); Uygurlarrr, Eski Orta Dolu ve Mezopotamya inamg-
lanyla, Gnostisimr, Musevilik ve krsmen de Budim gibi dinlerin karrgrmr
olan Maniheizm'le 763 yilrndan itibaren tanrytgr bilinmektedir ($inasi Te-
kin, "Mani Dininin Uygurlar Tarafindan Devlet Dini Olarak Kabulii", TDAY,
1926, s.5-6'dan aktaran Ocak, a.g.e., s.: 93).

Iran'da Kurulan Devletler
Tahiriler (821-873) 52 ytl,
Alavi (864-928) 64 yrl,
Seferi (861-1003) 142 yl,
Samani (8?5-99) 124 yrl,
Zlyti (928-1043) ll5 ytl.
B0veyholullar (934-1055) l2l ytl,
Gmeliler (963-1 I 87) 224 ytl,
Gulular (1 149-1212) 63 yl,
Selguklulr (1037-1 I 94) 151 yn,
Il-Denizlila (l 136-1225)89 yn,
Hrzemgahlm ( I 077 -1231) 1 54 yrl,
l lhmhlu {1256-1353) 97 yrl,
Muzaffriler (1 3 14- 1393) 79 yrl,

Qobmiler (1337-1357) 20 yl,
Celayiriltr ( I 339- I 432\ 93 ytl,
Karakoyunlular (1407-1468) 6l yil,
Akkoyunlulu (1378-1508) 130 yl,
Safevler (1501-172211736) 221 /85 yn,
Hotakiler (1722-1729) 7 yrl,
Af qallt (1'1 22- l'l 29) 7 y tl,
Zend Hmedm (l 75O-l'194) 44 yn,
Ka9tr (1781-1925) 144 }1l,
Pehlevi (1925-1979) 54 yll.
um lslm uu. I tv tv-zvLol J I v[.
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Miisltimanhlrn ilk yrllarr, iran'da II. Pers imparatorlu$u
olarak da adlandrnlan Sasani imparatorlu[u (224-651)'nun son
ytllarrna kargrhk gelmigtir. Halkrn yerlegik inamqlan gerefi -or-
tadan kaldrnlan Sasani hanedanm yerine- Hz. Ali'ye insaniis-
tii meziyetler atfetmesi, Hiiseyin bin Ali'nin iran hiikiimdan
Yezdicurd'un krzryla evli olmasr sebebiyle Hiiseyin'in neslini
eski hiiktimdarlanrun varisleri olarak kabul etmesi, Hz. Ali'nin
yarunda yer alan bazr dnemli kimselerin iran kdkenli olmasr da
Fars ktiltiirtintin $iilikte etkin olmasrna zemin hazrlamqtr.8

$iiligin kiiltiirel bir yapr olarak oluqumuna iliqkin gegitli tez-
ler bulunmaktadr.e Devlet modelinin olugumu bakrmmdan,
iran'da geliqen $iilik, VI[. yi@rldan itibaren, iran'rn eski Zer-
diigt diniyle islam dininin bagdagmasma dayanan bir inamga
ddniigmeye baglamrglo; X. yizylda, orijinal halinden tamamen
farklrlagmrg"; XII. yizyidan itibaren ise yeni bir doktrin hali-
ni almaya baqlamrgtrr. $iili[in bu kapsamda btisbiitiin siyasi ku-
rumsal bir yaprya ulagmasrnd4 XII. yiizyrldaya+ayan, iilkedeki
Mo$ol istilasrna son veren $eyh Safiyiiddin'in biiyiik katkrsr ol-
mugtur.12

8 EbuZehraMuhammed, Mezhepler Tarihi,(Qev.: SrbfatullahKaya), istanbul,
Qelik Y., 2009, s. 38.

9 $iiligin kurumsal bir yapr olarak ortaya grkmasma ydnelik birinci ana tez,
Aleviler ile Siinniler arasrndaki aynhklarr kdriikleyen olaylara dayandrnlmrg-
tr. Bu tezin etrafinda beq farkr yaklagrm bulunmaktadr. irfan AbdUlhamit'e
gdre, bu kapsamdaki birinci gdriig, bu olugumun Hz. Ali'nin halifeliSi ile;
ikinci giiriig, Hz. Osman'm halifelili esnasrnda meydana gelen olaylar ile;
iigiincii gdriig, Hz. Ali'nin gehit edilmesinden sonra; ddrdiincii gdrUg, 688 yr
lmda Kerbela'da Hz. Htiseyin'in qehit edilmesinden sonra onun intikamrnr
almak iqin baqlatrlanTbvvdbftnhareketiyle; beginci gOriig, 685'de Muhtar el-
Sakafi olayrndan [Hz. Ali'nin o dtinemde heni.iz dolmamrq olan iigiincii o!lu-
nu (Muhammed b. el Hanefr), "imam" ve "mehdi" olarak kabul eden hareket]
sonra bagladr[r ydniindedir (Abdiilhanitirfan, Islan'da hilaidi Mezhepler ve
Akdid Esaslan, (Qev. M. Salim Yeprem), istanbul, ?, 1981, s. 16-20).

10 EyiiboSlu, s.g.e., s. 54-55,59.

1 1 Hamidi, Hayrullah, hlam Tarihinde Silnnilik-$iilik Mtcadelesi ve Alevilikten
Do[an Zi)mreler, Ankara, San Matb., 1976, s.25-29.

1,2 Eyiiboflu, a.g.e., s.61.
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Tarihsel temelleri 3500 yrllft bir gegmige dayanan iran devlet
modelinin Ebu Miislim Horasani'nin 750 yrlmdaki isyamndan
itibaren gii ekseninde ilerlemesi yakla^grk 12 ynryrl almrgtr. Bu
siiregte iran cograffasrnda, 24 devlethtiktim siirmtigttir. Bunlar-
dan sadece onunun 6mrti 100 yrh gegebilmig, Selguklular ve Ha-
rezmgahlar 150 yrh, Safeviler ise 200 yrh aqabilmiglerdir.

$iili$in kiiltiirel geligim siireci, siyaseten gok pargah bir yapr-
da cereyan etmigtir. $iilikte siyaseten en biiyiik krnlmalar, mez-
hebin kuruluq drineminin yagandr$r 240 yrlhk ,,On iki imam,, dd,-
nemi (628-868) boyunca" Hz. Ali'nin soyundan gelen varislerin
"imamhk" makamma segilmesi iizerinden yaprlan tartrgmalar
nedeniyle ya$anml$tr. Bu siiregte srrasryla; ddrdiincii, t3 beqinci,ra
yedincits ve on ikincir6 imamlann son imam oldulu yriniindeki
farkh gdrtiglea giiligin pargalanmasma yol agml;tr. Bu giiri.igler
gergevesinde ortay a grkan Keysan iyy e, Zey diyve, I 7 ismailiyye r 8

13

14

l5

t6

'Dtirt imam" inancrna baph ana kol Keysanilik olup, buna balh baghca ziim-
reler ise Hagimilik, Karibllik, Sanacilik'tir.

"Beq imam" inancrna balh ana kol Zeydilik'tir.

"Yedi imam" inancrmn baqhca kollan; ismailik, Karmatilik, Diirzilik, Nizari
Ismaililik ve Mustdlilik'tir.

"On lki imam" inancrna balh tarikatlardan bazrlan gunlardr: Isnaagerilik,
Cafeflik, Kalenderilik, Haydarllik, Vefiilik, Babafljk, Barakili( Anadolu
Alevilifi, Kiirt Alevilifi_(Y6resdnilik), Arap Aleviligi (Nusalrilik), Hur0filik,
Nokavflik, Bektacilik, Ahilik, Dedebabalk, Safevilik, KzrlbaStk, Cehlililq
Nimenrllahilik, Nwbakgililq Rufailik, calibilik.
Zeydiyye kolu, Yemen (niifusun % ss'i),Suriye ve Urditn'de etkindirler.

$iiliLte siyaseten en biiyiik krnlmalardan bir dileri, VIII. yiizyrlda; mezhebin
kurulug ddnaninin yagandrlr 240 yrlhk "On iki imam" ddneminin (628-868)
137 . ylJ:nda (765'te) ortaya grkan "Yedi imam" anlayrgryla yaganmrgtr. yedi
Lnam $ia'nrn miifrit ve Bdtinl bir koludur. "Yedi Imam" aylayrgrrun ana kolu-
nu oluqturan Ismailiyye tarikatrna aynlanlar, imamhlrn Hz. Ali neslinden al-
tmcr imamr olan Cafer el-Sadk'n (148/7 65) Oliimiinden sonra bu makamm,
onrur biiyiik ollu ismail'e gegmesi gerektilini savunurlar; .,On iki imam'i
anlayrgrm kabul etrnezler. Tarihte, Mrsr ve Kuzey-Afrika,da hlikiim siiren
Fatrmiler (909-1171) ismailiyye tarikatrnrn en biiyiik temsilcilerindendir.
Giintimiizde bagta Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da olmak iizere, Tiirk-
menistan ve Dolu Arabistan'da [dzellikle tsabreyn'de Karmatilik,ten kalma
(890-907)l ve Suriye'de etkindirler.
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ve imamiyye (Caferilik) gibi ana kollarle siireg iginde gok geqitli

alt ztimrelere aynlmrgflr. Bu durum $iili[in; iran'a ilave olarak,

Kdrfez bdlgesi, Anadolu, Giineydo$u Akdeniz (Levant), Mrsr,

Yemen ve Kuzey Afrika'yr kapsayan, kttasal bir yayrlma gdster-

mesine kargrn aynr bi.iyiikliikte bir jeopolitik olugturmasmt en-
gellemigtir. $iiphesiz bu durumda Siinni y<inetimlerin $ii azrnh[a
kargr uyguladr[r giivenlikgi politikalarrn da etkisi olmugtur.2o

iran'rn do[al engellerle korunan fiziki srnrrlan, Asya-Do[u
Avrupa-Arap Yanmadasr arasrndaki gegig yollarr tizerinde bulu-
nan co[ratrasrmn maruz kaldr[r drg etkenlere karqr hassasiyetle-
rini azaltmamrg, iilkeyi gevreleyen Siinni eksenin yaratmrg oldu-

$u tehditleri ortadan kaldrrmamrgtrr. Ulkenin gok etnik kimlikli
yaplsl, devlet aygrtmm devamh surette "giivenlikgi" yaklagrmlan

benimsemesine neden olmuqtur. Tarihsel stireg igerisinde tekrar
ederek ya$anan ve yarattrSr sosyo-psikolojik travma ile gtivenlik

anlayrgmr gekillendiren iki husustan biri Tiirkler, di[eri ise Siin-
nilik olmugtur. Buna kargm, iran'da kurulan devletlerden go[u-

nun hanedan veya ydnetici elitleri Tiirk soyludur. Her ddnemde
niifusunun asgari ddrtte birini Tiirk topluluklan olugturmuqtur.
Ttirklerin sosyal ve siyasi dengeleri degigtiiebilme giicii, ig gii-

venlik ihtiyacrnr rine grkardr$mdan devletin ige d<iniik yaprlan-
masrn zorunlu krlmrgtrr. Biiyiik Selguklu Devleti'nden baglayan
Tiirk ve Siinni mevcudiyeti, uzlaqmarun oldupu kadar bir baskr-
nm da kagrrulmaz olarak dolmasrna neden olmugtur. Tiirkmen2r
agiretleri tarafindan kurulan Safevi Devleti, ancak Tiirkler aley-

Halil ibrahim Buhtt, Dilnden Bugiine Siyasi-hikadi islam Mezhepleri Tarihi,
Ankara: Ankara Ok-ulu Y., 2012,s.207-236.

ibrahim El Marashi, "gii Hilali Mitini inga Emek: iran Dewimi'nden 2003
Irali Savaqrna", lvrasya Dosyasr ($ii JeopolitiEi), C.13, S. 3 (2007), s.10.

Tiirkmen sdzci.ilii, Mtsliirnanlrtr kabul eden Opuz boylarrmn adrdrr (Inalcrk,
2011.21).
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hine geligerek "Farslagabilmiq'1ir.22

Sfinni-$ii rekabetinin kesin sonuglu bir gatrgmaya ddniigttilii

Qaldran Meydan Muharebesi (1514), i.ilkenin gederek dahafaz-
la Farslagmaslna ve $iili[in etkisinin axtmasma neden olmuqtur.
Esasen, Zerdiigtlii$iin, "tann kral" anlayrgrmn ddniiqttiriilerek de
olsa bir qekilde $ii inamgrnda "imamlar"a atfedilmesi, din adam-
lannm devlet ydnetimindeki giiglerini artrmrytr. Fazlaca iddiah
bulunabilecek bu tezi bir tarafa brraksak dahi, Emevi, Abbasi,
Btiyiik Selguklu gibi Stinni hanedann ydnetimi altrnda iken bile
halkrn en drgiitlii sosyal kurumu $iilik olmugtur. Osmanh devlet
diizenin aksine iran'da din adamlan, bi.irokrasinin bir memuru
olmanm dtesinde, siyasi otoritenin teokratik sahipleriydiler.23

Ulkede XlL yiizyrldan itibaren baglayan uluslagma streci, $i-
ilik iizerinden gergeklegtirilmigtir. Bu nedenle iran, yrllar sonra
Suudi Arabistan ve geleneksel olarak da israil'de uygulanmrg
olan din iizerinden millet yaratma modelinin bdlgedeki ilk ba-
qanh drneklerinden birini olugturmugtur. Devletin resmi dininin
Krzrlbaqhktan On iti imam anlayrqrna gevrilmesi, Tiirkmen agi-
retlerin etkisi azaltrlrrken difer etnik gruplarrn giig kazarrnala-
nrun dnlenmesi, en biiyiik etnik grup olan Tiirklerin ydnetimle
uzlagmasmm devam ettirilebilmesi $iili[in, teokrasiden ideolo-
jik ve ulusal kimlik konumuna tagrnmasryla gergeklegmigtir. iran
devlet modeli, Fars merkezli ulus yaratma gabasmda, $iilifi te-
mel ideoloji olarak benimsemek suretiyle, farkh etnisiteleri din
ortak paydasrnda birlegtirme baganslm, "Pers imparatorlu[unu
ihya etme" ulusal hedefiyle gtiglendirmigtir. $iiphesiz bu olu-

David Morgan, , Medieval Persia 1040-1797: A History of the Near East,
Edinburg England, Longman, 1988, s. 1 19-120.
Ulkenin XVI. yiizyrlda $ah I. Abbas ile baglayan modernleqme gabalan Kr-
zrlbag-Tiirkmen (Anadolu kdkenli Alevi gtiger Tiirkler) Eiretlerinin ytinetim
iizerindeki basksr nedeniyle gecikmiqtir. Nitekim bahse konu olan reformlar
kapsamrnda idari yapilanmada Ttirkmen beylerin sayrsr 114'ten 34'e indi-
rifrnigtir (Alessandro Bausani, The Persiarc (Nations of the World),Haryer
Collins, 1971, s. 148).

Moojan Momen, Shi'i Islam, Yale Universty Press, 1995, s. 191-196.
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gumda en biiyi.ik agama Humeyni'nin iktidara gelmesiyle (1979)
baqlayan ve iran-Irak savagr (1980-1988) ile yaganan siiregte ger-
geklegtirilmigtir.

iran'm temel jeopolitik de[erlerinin (konumu, srnrrlan, bii-
yiiklti$i, kaynaklarr vb.) b6lgesel bir gtig olma potansiyelinifaz-
lasryla bahgetmesi, *$ii Hilali" gibi yayrlmacr (irredentist) he-
defleri bir dlgiide de olsa ussal (rasyonel) ve gergeklegtirilebilir
krlar. Nitekim bu milli politika iran'rn, gevresinde genig bir gii-
venlik kugaSr olugturmasma ve krtasal dlgekte hegemonik bir 9e-
kim alam yaratmasma imkan sa$lamrqtrr. Asya'da go$unluSunu
Tiirklerin olugturdupu kitlelerle, siyasi ba$lar kurabilmesinde; en
yakm komqusu olmasr nedeniyle kendisine en yakrn tehdit olug-
turan Osmanh imparatorlu$u' nun Alevi tebaasr iizerinde sapladr-

$ etki ile hassasiyet yaratabilmesinde; Basra Kdrfezi'nden, Gii-
ney Do$uAkdeniz'e ve Kuzey Afrika'ya kadar olan copraffada
miizahir topluluklar yaratabilmesinde bu politikanrn biiytik payr
olmugtur.

iran devlet modelinin ideolojik tabanh ulusal giivenlik politi-
kalanrun kendisine bahgettipi olanaklar kadar yarattrgr sakmcala-
nn da deSerlendirilmesi gerekir. giili[in doktrinize edilmesi, bu
yaprlrrken de dtekilegtirici bir yaklaqrmrn benimsenmig olmasq
bir millet yaratfipr kadar bir o kadar da hasrm yaratmrg, devamh
surette rekabeti kririiklemi g, gatrgmadan i gbirli[ine gegi g yollan-
m trkamrq ve milli politikamn hareket serbestisini krsrtlamrgtr.
iran devlet aygrtr bu srkrgmrghfr, tarihsel kazanrmlarryla elde et-
tili en biiytik fistiinlii[ti olan, strateji uygulayabilme yetenefiyle
<izellikle de diplomasi becerisiyle agabilmigtir.

Ulkenin sahip oldulu jeopolitik deler, krtasal bir giig yarat-
maya yeterli olmamrgtr. Milli giici.in di$er unsurlarr olan; sosyal
ve kiiltiirel, siyasi, ekonomik, teknolojik ve insan giicii, krtasal
bir giig yaratma kapasitesine ulagamamrgtr. Aynca, yukanda da
belirtildi[i iizere iran doktrinizasyonu giili[in farkh inamglara
bdltinmiiq yaprsmr birlegtirememig, btitiinciil bir gii jeopolitifini
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olu$turamamrt, politik $iilik bdlgesel olmanm titesine gegeme-
miqtir.

Din adamlarmm iran devlet modelindeki a[rrh[r yasama,
yiirtitrne ve yargnm btitiin alanlannda gdriilmiigtiir. Bu durum,
iilkenin gdrece laik bir gizgi izledipi, Pehlevi ydnetimi esnasrn-
da bile de$igmemigtir. Teokratik elitlerin yerel din adamlan ve
ulusal sermaye ile kurmug oldu[u giiglii ba!, aydrn kesimin ve
biirokratlann modernlegme gabalanm geciktirmig ve engellemig-
tir. $eriat di.izeni; devlet-vatandag iligkileri, giigler aynh$r, hukuk
devleti, hukukun iistiinlii$ii, anayasacrhk, temel insan ve annhk
haklan, rizgiirliikler, kadm ve erkek eqitlili ve kurumsallagma
gibi -Bafl demokrasileri igin vazgegilmez- ilkelerinin din teme-
li iizerine Batr'dakinden gok farkh bir qekilde inga edilmesine,
ydnetici ziimrenin tannsal bir otoriteyi empoze etmesine neden
olmugtur. Gelinen agamada Perslegerek modernlegme gabalarmtn
baganh oldu[unu sdylemek olanakh degildir.

Tiirk devlet modelinin oluqumu

Ttirklerde aile, tdre (trirti) ve devlet gelenepi iizerine inga edil-
mig olan sosyolojik olugum, Eski Diinya'nrn en biiyiik gok par-
gah ortak co$raffasr2a olan Kuzeydopu, Orta ve Bafi Asya top-
raklannd4 Qin, Hint, iran, Arap ve Bizans kiiltiirleri arasmda ve
bunlarr birbirine baplayan yollar iizerinde gekillenmigtir. Devlet
formundaki ilk 6rne[i, M.6.220'de Biiyiik Hun Devleti'ne da-
yanan bu oluqum; fiziki ve demografik copraSradan, bu cofraf-
yada devgirilen goklu yaprlardan ve giig miicadelelerinden grka-
rrlan derslerin en ussal jeopolitik sonucu olarak ortaya grkmrgtrr.

24 "En biiyiik gok pargah ortak cofrafya" ifadesi ile Tilrk boylarrmn ortak ktil-
tiirel dzellikleri nedeniyle bir arada delerlendirilebilecek olan ancak, fark-
h colrafi yaprlar igeren, farkh kiiltiirlerin, gok sayrda halk ve devletin yer
aldrlr alan kast ediLnekledir. Bu alan; Mololistan (1.565.000 km2), Kansu

. (530.000 hn'?), Sin-kiang (Okng. Sincan) (Qin Ttirkistail) (1.646.000 km),
Tibet (1,221.000 lcrn'z), Batr Tiirkistan I Ozbekistan (449.000 lm'z), Tacikis-
tan (143.000 km'z), Krrgrzistan (128.000 km'z), Tiirkmenistan (488.000 krn'?),
Kazakistan (2.715.000 km'z) toplam, 3.923.000 km'z dirl, Afganistan (650.000
hn'z), olmak iizere genel toplamda, 9.535.000 km'? dir (Jean-Paul Ronx, Orta
Asya: Tarih ve lJygarltk, (Qev.: Lale Arslan), istanbul: Kabalcr Y., 2006:22-
27,t.
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Ttirklerdeki aile, tdre ve devlet gelene[inin akla uygunlu$u
do[rudan gergekliSe dayanmasrnda ve gelecepe ycinelik olma-
smdandr. Toplumsal yapmm temelini olugturan aile kavramr;
ortak ktlttirel kimli[i tammladrgr gibi, bireysel ve toplumsal ko-
num ve iligkileri belirleyen cizelligiyle, t<ire ve devlet gelenegini
de qekillendirmigtir. Tcire, bugiintin yagamsal diizenini toplumsal
bir uzlagma iizerine inga edebilen kurumsal dzellipi ile devlet
aygrtlnl yasallagtrrmrg ve dtzeni sallamrgtrr. Devlet, ailenin ve
tcirenin devamhhprm sa[layan erk olmasr nede'niyle bir anlamda,
bekayr stirdiirebilen ortak akh yaratabilmigtir. Tiirk devlet mode-
linin temelini olugturan bu kiilttirel yapr, Ttirk tarihinin klasikle-
rini olugturan stratejik eserlerine de yansrmrgtr.25

Sosyal ve kiiltiirel yapmm bu iig temel belirleyeni Ttirklerde;
ba$rmszhk, toplumsal uzlagma, temel haklarda e$itlik, adalet, li-
yakat, sadakat ve iilkti gibi kavramlarrn, gapdagr olan toplumlara
kryasla daha fazla geli gmesine neden olmugtur. Tiirklerde siyasal
erkin kurumsal bir nitelik kazanmasr, gagdaqlannrn Yeni Qa$'rn
baqlanna (XV. yiizyrl) kadar devam ettirdikleri feodal devlet an-
layrgr ile mukayese edildi[inde, Tiirkler lehine zamanca bir fark-
hhk (anakronizm) dopdupu g<irtltir. Bu kapsamda, Btyiik Sel-
guklu Devleti'nin Fars Veziri Nizamtil Miilk'iin Siyasetname'si
ile gapdagr Karahanh Devleti bag teqrifatgrsl Yusuf Has Hacip'in
Kutatgu Bilig adh eseri, iran ve Ttirk devlet geleneklerinin bag-
langrg drinemlerine iligkin onemli karqilagtrrmalar yapmaya
imkdn verir. iran devlet gelenelinden farkh olarak Ti.irklerde
t<ire, hiikiimdarrn erkini megrulaqtrmak igin.kullamlan bir vasrta
olmadr[r gibi hiiktimdann erki ile smrh da degildir. Tiirklerde
hi.iktimdann tasamrflan t<ireye uydupu <ilgiide megruiyet kaza-

25 Tiirk stratejik gelenelinin temel eserleri, Orhun Yazrtlan (Gdktiirk Kitabe-
leri) (8. fy.), Dede KorL-urt Destan (10. yy.), Yusuf Has Hacip'in Kutat-gu
Bilig'i (10. 1y.), Timur'un gahrame'si (1a-15. yy.), Batuqah'in gahname'si
(15. yy.), Agftpaqazede'nin Osmanh Tarihi (Tevdrih-i Al-i Osman) (15. yy.)
ve Mustafa Kemal Atattfk'iin Biiyiik Nutku (20. yy.)dur (Richard Outzen,
"The Classics of Turkish Strategic Literature", Milli Giivenlik ve Bilimler
Dergisi, l/ 3,2014, (ss: 33-66), s. 47).
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rur. Ttirklerde, adalet hiiktimdarrn bir baprglama fiili deSil, td-
renin dopru ve tarafsz olarak uygulanmasrdrr.26 Mrsrr'da, kcile
askerin (Memliik/I(<ilemen) kurdupu, gogunlugu Kuman-Krpgak
Tiirklerinden olugan Memltk Devleti'nde kdle asker statiistinii
devam ettirilmig olmasr, Tiirklerde; Orta QaS Avrupa'smda de-
rebeyli[i devlet diizeninden, gok daha genig bir devlet tahayyii-
Itintin bulundugunu ortaya koymaktadrr.2T Nitekim Makyavel' in
Prens'inde; -Avrupa'nm ihtilaller Qagr (XMII.yrizyrl) ile gegiq
yapaca$r- kurumsal yaprh devlet modelinin Tiirkler tarafindan
XV. yiizyrldaki uygulamalan, Avrupa'nrn o d6nemdeki feodal
devlet anlayrgr ile mukayese ediltnigtir.z8

Tiirklerdeki -genig ve derin- devlet olgusu, kurulan devletle-
rin sahip oldulu geniq co[raffalar kadar bu devletlerin halklarr
igin sa$ladr[r istikrar ve giiven ortamr ile bilim, sanat ve kiilttr
alanmda kaydetti$ geligmelerin yarat1n$r cazibe ile de uyumlu
olmugtun Nitekim Ti.irk soylu hanedanlann ydnettiSi devlet-
lerin, Yeni Qag'rn baqlanna kadar Mopul istilasr drgrnda ciddi
bir tehditle kargrlagmamrg olmasrm, Katolik Kilisesi tarafindan
diizenlenen Hagh seferlerinin Osmanh'run Ortodoks tebaasmca
desteklenmemesini bu kapsamda da degerlendirmek gerekir.

Bu kavramlar (aile, tcire ve devlet) i.izerine inga edilen stratejik
akrl, Tiirk topluluklarrnm daima kendi devletlerini kurabilmele-
rine, gevrelerinde yer alan bi.iyiik devlet ve kiilflirlerden etkifen-
melerine kargrn bekalanm siirdiirebilmelerine, diper bir ifadeyle
ddni.igiirken ddniigtiirebilmelerine olanak sa$lamrgtrr. Ti.irkler,

Qin ve Hint medeniyetleri arasmd4 varhklanm siirdtirebilmeye
ydnelik olarak elde ettikleri tarihsel tecrtibeyi, Miisliimanhga ge-

Halil inatcrk, Kuruluq ve imparatorluk Silrecinde Osmanh: Deylet, Kanun,
D ip lomas i, Istanbul, Timag Y., 20 11., s. 37 -44.

Jobn Keegan, Sovaq Sanafi Tarihi, (Qev.: Fiisun Doruker). istanbul, Sabah Y.,
1995 c ?5-1?

Ali Bilgin Vartlg "Prens, Niccolo Machiavelli", iginde, Ali Bilgin Varlft
Gdt), St/ateji Harp ve Harekdt Azerine Diinya Klasikleri 6z inceleme Dizi-
ni,(ss. 125-226),Ankara: K.H.O. Basrmevi,20l2, s. 16l.
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gig stireci esnasmda, Anadolu co[rafyasrnda2e pratile aktarabil-
miglerdir. Bununla beraber Tiirklerin islamiyet'e gegig siirecinin
sancth bir ddnem olmadtprm iddia etmek gi.igtiir. Tiirklerin eski
kiiltiirleriyle ilgilerini tamamen kesmedikleri, ona ait bazr unsur-
larr oldugu gibi,baz:/,arrnr da yeni kiilttirtin kahplarrna uydurarak
muhafaza ettikleri bilinen sosyolojik bir vakadm.30

Tiirk topluluklanmn biiytik go$unlu[unun Miisliimanhga
gegig siireci, islam Diinyasrnda tasawuf cereyanmm gdriilme-
ye baqladr[r IX. yiizyrl ile tarikatlarrn olugtu[u XL yijzy:/, ara-
srnda kalan ddneme kargrhk gelmektedir.3l Bu tasawufi yakla-
grmm da etkisiyle -Orta Qa['da devlet ideolojilerinin temelini
oluqturan din, kurumsal yaprlarryla egemen olurken- Ti.irklerde
dinin, yarattrpr de[erler sistemi tizerinden algrlandr[r gtiriiliir.
Nitekim G<ik Tann, $amanizm (Kam), Taoizm, Budizm, Zer-
di.igtliik, Mazdeizm, Maniheizm, Musevilik ve Hrristiyanhk gibi
gegitli inanglara ba$r olan Tiirk topluluklanmn Miisliimanhga
gegiginde bu durumun kolaylagtrrcr bir etkisi olmugtur. Bu kap-
samda, XIII. yiiryrlda, On Asya ve Anadolu'da <izellikle g<iger
Ttirk boylan arasmda biiytik taraftar toplayan Alevi-Bektagi an-
layryr; "islam'm iizil ve Alevi inancmm Ea{m gereksinmeleri ve
Tiirk kiiltiiril ile sentezini yapqn, hoSgdril dolu bir dini fekefe

Aradolu jeopolitifinin, devletin siireklilili kavramr balnmrndan Tflrk devlet
modelinin olugumunda dnemli bir etkisi olmuttur. Bu colra$ada, Tiirk dev-
letlerinin dmrii, Mrsr'daki 37 ydltk Tolunlular (868-905), 35 yrlhk lhgido-
lullan (934-969), 38 yrlhk Sdcirler (892-930) gibi krsa dmiirlii devletlerden
farklr olarak yiiz,vrllara inhisar etmigtir (Yrlmaz 6ztwa, Biiyiik Tilrkiye Tari-

Gustav Mensching, Sociologie Religieuse,Paris,1951, s. 169. Nitekim bu d6-
neme kargrlk gelen Manas Destanrnd4 sdz konusu ikilemleri srklftla gdrmek
miimktindiir. Benzer gekilde ddnemin Abbasi kaynakh kayrtlan (Ibn Fazlan
Seyahatnamesi, (Qev.: Ramazang $e$en), istanbul, 1975, s.30,3i) ile Siretu
Celdleddin Menkubiri, Fusfitu'l- Adale, el-Veledu'g-$efik ve benzeri ga[dag
kaynaklarda Tilrklerde Miisliimanlrta gegig siirecinin birden bire gergekleq-
medilini, Tiirk topluluklannrn islam'r anlamak bakrmmdan farkh seviyeler-
de oldutu tespit edilmiqtft (Ocak, a.g.e-, s. 54).

Ocak, a.g.e., s- 25.JI
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sistemiu32 olarak ortaya grkm4trr.33 6n Asya ve Anadolu'd4
Siinni hanedanlar tarafindan yrinetilen; Biiyiik Selguklu (XI-XII.
ynryi)3a ve Anadolu Selguklu (XI-XIV. Wzyrl) devletinin, si-
yasi rimiirleri boyunca, Osmanh imparatorlugu'nun ise yiiksel-
me ddneminin ilk yrllarrna kadar olan siiregte Alevili$in devlet
igin bir tehdit olu$turmadrgr gcirtiliir. Aksine, Osmanh devletinin
Bafi'ya do$u genigleme stirecinde, Balkan halklarrmn Miislii-
manhga gegiglerinde kolayhk saplayan Rum (Batr) Abdallar ve
G aziler, Alevi dervigleridir.3s

Tiirk devlet modelinin olugumunda Osmanh imparatorlugu
ve Ttirkiye Cumhuriyeti dcinemi ayrr bir baghk olugturur. Os-
manft devletinin kuruluq yrllanndan itibaren devlet, din ve sos-
yal ve kiilttirel yaprlar arasrndaki iligkilerin bir imparatorlulun
ya da krtasal bir giiciin ihtiyaglarrm kargrlayacak gekilde dtizen-
lendiSi ve dengelendigi gOrtiliir. Kurulug yrllanna hdkim olan
Alevi-Bektagi anlayrgr, bu inang sitemini benimseyen yerel bey-
lerin (ayan) oldulu kadar, devletin baqkentinde devamh surette
konuglandrnlan 10.000 yenigerinin de temel ideolojisiydi.36 II.
Murat d<ineminde (1421-1451) devlet otoritesine bir alternatif
olarak yiikselen ayanlann bu gi.icii IL Mehmet (Fatih) ddnemin-
de krrrlrrken, Alevi-Bektagi geleneklerinin Yenigeri ocaprnda de-
vam ettirilmesine izin verilmip, bu suretle saray ile halk ve Ordu
arasrndaki ba$ belirli bir denge g<izetilerek devam ettirilmigtir.
Osmanh ve 6nciillerinde hanedamn Siinni mezhebinin esnek Ha-

Uzunyayla. a.g.e., s. 23.

Bu kapsamdaki benzeri tamm igin aynca bkz. Yagar Nuri Ozark, farth no-
yunca Bekta;ilik, istanbul, Yeni Boyut Y., 1998, s. 97.

Selguklulann $iilerle iligkileri igin bkz. Seyfirllah Kara, Biiyiik SelEuklular ve
Mezhep Kavgalan, istanbul, i2Y.,2009, s. 153-168.

Ahmet Ya$ar Ocak, Tiirkler Tiirkiye ve isldm,lstanbu1^, iletigim Y., 1999, s.
79; Halil inalcrk, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, 2001,
s. 199; Mehmet ibrahim, "Eski Yugoslavya Srmrlan Dahilinde Tarikat Hare-
ketlerinin Tarih igindeki Geligimi ve Onemi", Vaktflar Dergisi, )O(V, 1994, s.
297.

Enver Behnan $apolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi,Istarftul, Tiirkiye Y.,
1964. s. 339.
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nefi fikhrm benimsemeleri de bir devlet aklmm ortaya koydugu
tercihin sonucudur. Bu suretle Ttirkler, iran'daki ga[daglanmn
aksine, islam'da 'orta yolcu' (ortodoks) bir anlayrqr benirirsemek
suretiyle genig kitlelere ulagabilme olanagmr muhafaza edebil-
migtir.

Osmanh imparatorlu[u'nda mutlak monarginin hiikiim siirdii-
pii ddnemlerde dahi devlet ydnetimi belirli <ilgiide de olsa giigler
aynhgr prensibine dayanmaktaydr. Padiqahrn devletin y<inetimi-
ne ait tercih ve kararlan, 'saraylvezirlikler (viizera)', ordu ve din
adamlarr (ulema)ndan olugan bir yaprrun iiriiniiydii. IL Mehmet
ddneminde resmi bir nitelik kazanan $eyh-iil islam ve ulema sr-
nrfi devletin memurlanydr.3T Osmanhda $eriat ya da dogmatik
yomm, gegitli kamu kurumlanm agrklamakta yeterli gciriilme-
mi9tir.38 Dinin, giiniin ihtiyaglanm kargrlapaya ydnelik olarak
yorumlanmasmm <iniinii agan' fikrh' depigik copraff alarda, fark-
h inanglardan olan kitlelerle devlet ycinetimini uzlagtrrmrgtrr. Bu
kapsamdq deneysel tarihsel yaklagrm (emprical) olarak 'klyas',
islam cemaatinin bir btitiin olarak yanrlmazhlr ilkesinden hare-
ketle olugturulan'icma' (consensus) ve XIX. yizyidan itibaren
yogun olarak kullamlan 'ictihdd'ile islam hukukunun dinamik
ilkeleri uygulamaya gegirilmigtir.3e

XVI. yi@rhn baglannda, iran devlet ideolojisinin Anado-
lu'daki cizellikle Tiirkmenler arasmda destek bulmasryla ortaya
gftan giivenlik krizinin agrlmasr siirecinde gergeklegen giig mii-
cadelesiao sonucunda, bdlgenin demografik yaplsl, Tiirkmenler
aleyhine depigtiSi gibi yaganan sosyal travma Aleviler ve Stin-
niler arasrnda sciylemde de olsa giiniimiize kadar devam eden

Taha AkTol, Osmanlr'da ve lran'da Mezhep ve Devlet,lstanbul, Dolan Kar-

. deglerY.,1999,203.

inalcrlq 2011, s.g.e. s.44.

Inalcrk, a.g.e., s.45.

$apolyo "Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi"nde (1946: 359), ddnemin kayrt-
larrna atrfl4 Yavuz Sultan Selim'in gah Ismail ile girigecefi Qaldrran Savagr
dncesinde (1514), Anadolu'da 40.000 Alevi'yi hapis veya idam ettirdilini
belirtir. Ayrrca bkz. Akyol, 1999: 35.

37

38
39
40

208



dramatik etkiler yaratmrytr. Bununla beraber, her ne kadar ha-
lifelilin almmasr ile Osmanh'mn giderek daha fazla Siinni ek-
sene kaydr$r ileri siiriilse de L Diinya Savagr dncesinde, devletin
kurtanlmasma ydnelik olarak ortaya grkan -"islamclhk", "Tiirk-
giili.ik", ve "Garpgilrk (US Tarzt Siyaset)- akrmlann bile Ttirk
devlet modelini pargaladr$m iddia etmek baghca dcirt nedenden
dtiirti giigtiir. Bu durumun birinci gerekgesi, Alevi-Siinni gekig-
mesi gibi mezhepsel temeller iizerinden cereyan eden gerilimle-
rin esasen siyasi olmasr ve Tiirk halkr arasrnda bir kargrhk bul-
mamry olmasrdr.al Orne$in Anadolu'da Avrupa'da oldu[u iizere
Katolik-Kalvinist benzeri halklar arasmda mezhep savaglan ya-

$anmam$tr. ikinci gerekge, II. Mehmet ile birlikte Siinni anla-
yrgm Osmanh imparatorlu$unda a$rrhk kazanmasmrn bugiiniin
degerlendirmeleri iizerinden Ocak'm ifadesiyle; " siyas allaqmts
SiinniliE' ya da "Osmanh Siinnili{i"Q olarak tammlanmasrmn,
d<inemin kogullanm anlamaya yeterince yardrmcr olmamasrdr.
Di[er bir ifadeyle, dinsel giidtileyicilerin (motive) XV. yi@rhn
ortalanna kadar siyasal y'aqamrn belirleyici deperleri arasmda-
ki konumunu mlhafaza etti[i dikkate ahndrlrnda, Osmanh'dan
bugiinkii modem devlet anlayrgmrn geregi olan laik anlayrgr
beklemek gerekir. Hatta gafdaglan dikkate ahndrgrnda, tarihte
imparatorluk aidiyeti/kimli[i iizerine inga edilen en baganh iki
drnekten biri olan -di[eri Roma imparatorlugudur- Osmanh im-
paratorlu[unun, bu yaprsr gere$i bir mezhebin kahplanna srkrg-
madr[rm sciylemek miimktindi.ir. Ome$in, Hrristiyan Ortodoks-
lar, Osmanh ddneminde oldupu kadar tarihin hig bir dcineminde
biittiniiyle bir bayrak altinda toplanmamrglardr.a3 Mtisliiman ol-

Anadolu ve OnAsya'd4 iinceleri ilhanllm ileAnadolu Selguklulan (A1'nntr-
It bilgi igin bkz. $ahin, 2010), miiteakiben Osmanldar ddneminde ise srasry-
la; Yildmm Beyazrt ile Akkolunlu Karay0riik Osman, II. Mehmet (Fatih) ile
Uzun Hasan (Akkoyunlu) (Otlukbeli Muharebesi 1473),1. Selim (Yavuz) ile
Safevi $ah I. lsmait (1514 Qaldran Muharebesi), I. Siileymen (Kanuni) ile
Safevi I. Tabmasb (1549) arasnda cereyan eden geryinlikler, gttriinen yiizii
Siinni-$ii rekabeti olan bOlgesel gflg miicadeleleridir.

Ocak, 199, a.g.e., s. 82.

ilber Ortayh, imparatorlu{un En Uzu Yilzytlt, istanbul, Alkm Y.,2006, s.
167 -173.
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mayan diger etnik gruplar ve milletler igin de kapsayrcr olabilen
bir devlet anlayrgmm kendi rjztinii oluqturan dinin mezheplerini
kapsayamayan bir yaprda oldugunu ileri stirmek, tarih iizerinden
bagka geylerin yeniden inqasma ydnelik gabalar kapsamrnda de-
fierlendirilebilir. Ugiincii gerekge, ortaya atrldrklarr ddnemde bu
iig akrmm (islamcrhk, Garpgrhk ve Milliyetgilik) birbiriden radi-
kal olarak ayfl$mamlg olmasrdr. Drirdi.incii gerekge, bu akrmlar-
dan Garpgrhpn -gdz ardr edilemeyecek <ilgiide islamcr ve Ttirk-
gii fikirleri de sentez ederek- Tiirkiye Cumhuriyeti'ne tagrnmasr-
drr. 6zetle, Halifeli$in devralmmasma ddnemin $eyhiilislam ve
bazr din adamlarl devletin timmetle olan iligkilerini daraltacaSr
ve Ttirklerin goSunluSunu olugturdugu gii di.inyasr ile iligkileri
krsrtlayacagr endigesiyle kargr grkrlmry olsa da Osmanh devlet
aygltrrun iqleme bigimi ve ktiltiirel tabamndakiAlevi felsefesinin
varhpr devletin katr bir mezhebi tabana oturmaslm cinlemigtir.

Ttirk devlet modelinin olugtu$u son evre, imparatorlugun yr-
krhg si.irecinde elde edilen acr tecrtibeler iizerine inga edilmigtir.
Bu siiregte, din ve devlet iligkilerinin giderek aynqmasr, temel
belirleyicilerden birini olugturur. Din, XIX. yi.izyrldan itibaren
hrz kazanan uluslagma siirecinin baqhca bilegenleri araslnda,
sosyal boyutunu muhafaza ederken, siyasal erkten tam manasry-
la ancak Cumhuriyet ddneminde ayngmrgtr. Tiirk devlet anla-
ytgr, bu d<inemde "patrimonyal" yaprdan sekillerleqerek "huku-
ki-ussal" bir konuma evirilmigtir.a Bu ddntigiim, 1789'da IIL
Selim'in tahta gegmesiyle baglayan 'Islahat Hareketi'nin, 1839
Tanzimat Fermam, I. ve II. Megrutiyet (1886 vd 1908) darbeleri
ve Cumhuriyet devrimleriyle, ancak 140 ylayakrn bir siirede -3
Mart 1924'te Hilafetin kaldrrrlmasr ve 3 Kasrm 1925'te tekke ve
zaviyelefin kapatrlmasr ile- tamamlanabilen bir siirecin sunucu-
dur. $iiphesiz bunda, Batr modeli laik devlet anlay4rrun benim-
senmig olmasr kadar, gagdaglagma yriniinde atrlan adrmlara kargr
direng gdsteren kesimlerce dinin baghca vasrta olarak kullanrl-
maslrun da etkisi vardr. Bu kapsamda, istiklal Harbi esnasmda,

44 Carter V. Findley, Osmanh Devletinde Biirolcratik Reform, istanbul, iz y.,
1994. s.37.
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Anadolu hiikiimetine kargr iggalcilerle ig birlipi iginde baglatrlan
ayaklanmalarda din, halife ve saltanat motiflerinin birlikte kulla-
rulmasr, Musul ve Kerki.iLk'iin kaybedilmesinde $eyh Sait isyam-
nm (1925) belirleyici etkisi gibi trarrmalann dnemini saptamak
gerekir.

O halde Ttirkiye Cumhuriyeti'nin, XX. yi.izyrhn toplumsal
ihtiyaglanm kargrlayan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk dev-
leti. igin gerekli kogullarr -tartrgmah dlgeklerde de olsa- bir ge-
kilde sa$ayan, Ttirklerin Anadolu topraklannda IX. yiiryrldan
itibaren kurduSu drgtitlii siyasi yaprlann tarihsel tecriibesinin
iirtinti oldulunu saptamak gerekir. Nitekim gok kiiltiirlii bir de-
mografiyi yurttaghk temelinde birlegtiren bu ulusal yaprlanma,
Orta Dolu ve Kuzey Afrika'dan yiikselen ve bagta Afrika olmak
tizere eski sdmiirgeleri kapsayan Ugiincii Dtinya Hareketi igin
bir model oluqturmugtur. Orta Dolu iilkeleri arasmdaki liderlik
rekabeti, Osmanh diigmanh[r iizerine inga edilen ulusal kimlik
kompleksi, Tiirkiye'nin Batr Blo$u yarunda yer alma ve b6lgede-
ki geligmelerin drgrnda kalmaya ydnelik tercihi gibi nedenlerden
dttirii II. Diinya Savagr ile So[uk Savag,m sonu arasmda kalan
dcinemde Tiirkiye Orta Dogu'da belirleyici al:tdrler arasmda yer
almamrg olsa da sahip oldugu d'evlet modeli islam Dtinyasr igin
devamh surette bir alternatif olmugtur. T.C. ile son geklini alan
Tiirk devlet modeli, darbelerle kesintiye u[rayan demokratik ha-
yatrnda laikli[i her diinemde temel ilke saym$ olmasma kargm,
siyasal Siinni elilimlerin etkisine maruz kalmrgtrr. Cumhuriyet
tarihinde <inemli bir siireyi kapsayan muhafazak6r iktidarlann
siyasal islam'r uygulama bigim ve derecesi farkh rilgiilerde ger-
geklegmig, ancak siyasal islam'm laik devlet diizenini reddeden
tarzr ana felsefesini muhafaza etmigtir. Tiirkiye'de siyasal islami
hareketin yo$un gabalanna kargrn, laiklik Cumhuriyetin temel
ilkesi olma <izelligini muhafaza edebilmigtir. Cumhuriyet,le ye-
niden yaprlandrrrlan devlet modeli, Selguklu ve Osmanh'mn bir
anlamda devamr olmakla birlikte, farkh inanglara hoqgdrii teme-
linden radikal bir de$igimle mezhep,tarikat, cemaat vb. inangla-
nn drgiitlenmig yaprlannrn siyasal hayattan, hukuktan ve devlet
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yapllanmaslndan ayn tutulmasr eksenine kayan farkh bir para-
digmaya oturmugtur.

Suudi devlet modelinin oluqumu

Vahhabi ktiltiirel yapnmdan do[an Suudi devlet modeli, ta-
rihsel temellerini Selefi diigiincesine dayandrrrr. Temelleri VII.
yiizyrlda atrlan Selefilik, Miisliimanhprn ilk yrlarrndan itibaren
u[radrgr krrilmalara (tarikat ve mezhepler) bir kargr durug olarak
ortaya grkmrg olup, dinde selef (6nciiller) kabul edilen kigilere
higbir deSigiklik yapmadan tdbi olmayr esas alu. Dinin yorumlar-
la bozulmasmm riniine gegme urmacrnl giiden Selefilik, igcan'm
ifadesiyle: "Hakikat adtna ne varso hepsinin geqmiste yasandtfit,
bu nedenle bugiln ve gelecekte hakikat aramantn anlamsu oldu-
Su, bu yiizden de bir sorunun gdziimil igin "nas"; vahiy, saha-
belerden gelecek haber veya gegmis ulularun karart dryrnda bir
esastn olamayacafitnt kabul eder".45 Bu yaklagrm kawamsal bir
yapr olarak VIII. Emevi Halifesi Omer binAbdnlazizd<ineminde
(7I7-72q "siinneti diriltme, yenilikleri yok etme" (ihyat siinne
ve itfu-i bid'a) sdylemiyle desteklenmigtir.a6 SelefiliSin kuram-
sal yaprsr VIII. yiiaaldaAhmed bin Hanbel (780-855) tarafindan
geliptirilmiq, XII. yiizyrlda inbn-i Teymiye (1263-1325) tarafin-
dan doktrinlegtirilmi gtir.

Peygamberin vefatmdan sonra gok sayrda sahte peygamberin,
bozulmuq (tahrif edilmiq) kuran metinleri ve hadis ktilliyatrmn
ortaya grktr[r bir ddnemde bu yaklagrmrn kabul edilebilir taraflarr
varsa da sadece gegmiqe referans yapan y6niiyle Selefili$e ydnel-
tilen elegtiriler; katt nakilci bir tavrr, kryas ve rey gibi y<intemleri
dtglamast nedeniyle akh dncelemekten uzak duran bir yaklagrm
ve esasen bir agiret devleti olmamn dtesine gidemeyen Emevi
ycinetimlerini megrulagtrrma vasrtasl oldu[u, Selefleri de$il eski
diizeni arayanlann aracr oldu$u yriniindedir.

17 7 4' teHanbeli mezhebindenMuhammed binAbdulvahhab' m
(1703-1797) hareketinin Muhammed bin Suud tarafindan benim-

MehmetZekilqcan,Selefilik: IslamiKdktencilipinTarihiTbrnelleri,lstanbul,
Kitap I 2006, s.243
iqcan, a.g.e., s. 244.
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senmesiyle baglayan siireg; Selefi yaklaqrmrn daha keskin bir
ydnde siyasilegerek Vahhabizm'e evirilmesine katkr sallamrgtrr.
OSul Abdiilaziz bin Suud -1902'de Riyad'r, 1913'te Ahsa'yr,
192l-1926 yrllarr arasmda Ha'il, Mekke, Cidde ve Asir'i ele
gegirerek- 1932'de Suudi Arabistan krah olmasmt sa$layan sti-
regte, Selefiyye iizerine inga edilmig olan Vahhabizm'i dini ve
ideolojik yegane ci[e olarak kullanmqtrr.aT

islamcr yenilegmenin ilk modern hareketi olarak idealize edi-
len Vahhabiligin,4s Selefilikle aym fikri temellerde bulugmasr-
run, -siyaset bilimi bakrg agrsmdan baktldrSrnda- hig de tesadiifi
olinadr$r sdylenebilir. qiinkii Osmanh imparatorlupu'nun Hicaz
Yarrmadasr'ndaki pargalanmasr stirecinin fikri altyapsrru oluqtu-
ran Vahhabi hareketi, Osmanh'nm din anlayrqrna Selefi temelli
bir elegtiriden daha iyisini getiremezdi.ae Bu durumun birinci
nedeni, islam Diinyasl'mn Osmanh ile birlikte gdkiig siirecine
girmesini, Vahhabizm'in -iddiasr oldu$u izere- dinin saf halin-
den uzaklagrlmrg olmasrnda gd,rmesiydi. Esasen saplantrh bir
sosyal psikolojiden beslenen bu yaklagmm, siyaseten taraftar
bulabilmesi igin yeterinden fazla sebep olmasma karqm, igine
kapanrk bir tahlili a$amayan mantrgr nedeniyle; ne diinyayr anla-
mada ne de elegtirdiSi diizenin yerine daha iyisini koyabilmede
baqanh olmasmr beklemek gtigtiir. Vahhabimrin Selefiyye gibi
radikal bir diigiince yaprsma sanlmasmm ikinci nedeni varhk bi-
limin (ontoloji) do[asr gere[idir. Suudiler de Emeviler gibi ktil-

Ahmet Vehbi Ecer, Tmihte Vahhabi Hareketi ve Etkileri, Ankar4 Awasya Y.,
2001. s.  123.

Akgura Yrls;rf, Osmanh Devleti'nin Dagrlya Devri (XVIII ve XIX. Asrlar-
da), Ankara TTK, 20 I 0,s. 23.

Ozellikle bazr iurk tarihqi ve din bilimcileri tarafindan, "giil dindarhgr", "is-
lami nihilizm" (Ahmed Emin, Islam'm Bugiinil, (Qev.: A. Oztiirk), Ankara,
Islam Kitabevi Y., 1977, s. 139-144), 'Aahgi kum uygarltlt", proto-Milst-
manlrk (Zekeriya Kurgun, Necid ve Ahsa'da Osmanh Hakimiyeti Vahhabi
Harekti ve Suud Devleti'nin Ortaya Qtkt$ Artkara, TTKY 1998, s. rr, 60),
"Harici zihniyetin tezahiirti" (Ethem Ruhi Frplah, Qa{mrzda hikadi islam
Mezhepleri, Ankara, Selguk Y., 1986, s. 115) vb. aqalrlayrcr (pejoratif) nite-
lendirmelerle tanunlanmr$ olmasr bile, Vahhabi anlayrgrn Tiirk kiiltiirel yaprsr
ve devlet anlayrgryla olan rekabetini ortay koymaya yeterlidir.
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tiirel yaprlarrmn tirettipi bir fikir ve de$erler sistemi olan siyasal
Selefilik'ten giig almrglardrr. Suudi milliyetgili[ini besleyen bu
kaynak, kendisini islam'm en saf hali olarak tanrmlayabilmek
igin dilerlerini 'din drgr', onlann yaptrklarrm da"bid'af' (dine
aykrrr olarak icat edilen) olarak dtekilegtirmigtir. Aksi takdirde, I.
Dtinya Savaqr esnasmda ingiltere ile igbirliSi yaparak, baphsr ol-
dufu Osmanh devletine karqr savagmrg olmamn, tarihsel yiikiinii
tagryan bir yrinetimin megruiyetini dini ve ahlaki temeller iizerine
inga etmesi olanakh de[ildir.

Suudi devleti, Orta Do[u'da egemen olan Tiirk ve iran devlet
yaprlanmasrnrn olugumuna benzer bir seyir izlemedi[i gibi kiiltii-
rel yaprlanma bakrmrndan da tarihsel biitiinliigii ve birikimi iger-
mez. Bu nedenlerden dtiirii Suudi devlet anlayqmm bir model
olugturmadrgr ileri siiriilebilirse de yarattrpr ideolojik qekim alam
ve 82 yrllrk devlet gegmiginde edindigi tecr0be, 'reelpolitik'te di-
ger devlet modelleriyle yiiriittii[ii rekabetten ve ktiresellegme ile
bdlgenin etkilegimi bakrmrndan yarattrgr dinamiklerden cittirii,
farkh diizlemlerde de olsa tam anlamryla bir ekoli.i temsil eder.

Suudi devlet modeli baglangrq yrllanndan itibaren tizerine
inga edildigi, Suud milliyetgiligi, Selefi ve Vahhabi islam devleti
ve ytiksek petrol geliri sacaya[mr istikrarh bir gekilde muhafaza
etmiqtir. Mekke $erifi Hiiseyin'in o$u, Faysal bin Abd0laziz'in
iktidarr (1964-1975) bu devlet anlayrgmm uluslararasr ortamda
bir karqrhk buldu[u ve bdlgesinde cazibe 

'merkezi 
olugturdu[u

yrllar olmugtur. Bu yrllarda, bdlgede etkin olan Arap milliyet-
gili gilsosyali zmi v e pan-Arabizm akrmlanrun Suudi Arabistan' a
olabilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldrrmada Vahhabizm' in
pan-islamist anlayrgrndan yararlanmrgtrr.so Faysal'rn bu politi-
kasr, bdlgedeki Batr kargrtr Ugiincii Dtinya hareketini dengele-
mesi nedeniyle ABD tarafindan desteklenmigtir.5t

50 lgcan, a.g.e., s.39.

51 Gilles Kepel, Cihat: islamcilgtn Yiilcseliqi ve Gerilemesi, (Qev.: Haldun Bay-
n), istanbul, Dolan Kitap, 2001, s. 82.
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So[uk Savag boyunca, Suudi ideolojisi, SSCB'nin gewelen-

mesi (containment) stratejisinin bir pargasl olarak kullamlmrgsa
da Tiirkiye-Irak-Pakistan ekseninde olugturulan batr tipi dev-
let ittifaklarr iginde yer almamrgtr. Bu stiregte ktiresellegtiren
Bafl'ya olan deste[ini, d,rtiilii faaliyetler ve finansal yardrmlarla

sa$amrgtrr. Batr ile igbirlili ve uzlagma kiiltiiriinii kurulugundan
itibaren muhafaza eden Suudi devlet anlayrgr, Arap-israil gergin-
lilinde yiirtitttipii baganh diplomasi ile Msr'm btilgesel liderli-

$ini ve biiyiik bir Filistin devletinin do[masrm engellemeyi, isra-
il ve Batrh devletlerle iligkilerini muhafazaetmeyi, iran'm tecrit
edilmesini ve Irak'tan ycinelen drtiili.i tehdidin bertaraf edilmesini
(dual containment) ve iistlenmig oldu[u ideolojik misyonu siir-
diirmeyi ay m zamanda baqarabilmi gtir.

Suudi devlet aygltmn ideolojik yayrlmasr, modelin bagansmr
ortaya koymak bakrmmdan ayfl bir baplam oluqturur. 1980'lerde
Afganistan'da Solyet iggaline kargr yiiriitiilen direniqin Vahha-
bi tabana kaydrrlmasr,5z Suudi rejimi ile rekabet eden model-
lere sahip Tiirkiye, Mrsr, Irak, Suriye gibi iilkelerin; ideoloji
ihracrndan iqbirli[ine, tercirden finansal kontrole kadar defigen
ydntemlerle ; zararstzlaStrnlmalanna ydnelik stratejilerin uygu-
lanmasr, biiytik finansal giiciin oldupu kadar ussal bir devlet ak-
lmrn da iiriiniidiir. 1988'de Afganistan'daki Sovyet yayrlmasma

karqr kurulan El Kaide (Kurulug) tertir drgi.ittiniin bileqenlerinde,
Vahhabi ideolojisi, Suudi sermayesi ve ABD'nin destelinden
daha biiyi.ik bir baqka etken adeta yoktur. Bu yrllarda CIA (ABD
Merkezi Haber Aha Orgiitii) ve ISI (Pakistan Servisler Arasr

52 Vahhabi din adamlanmn Suudi Arabistan'rn politikalanyla tirtiigen yaklaqm
ve eylemlerinin enfazla gdze garpan iimekleri arasurda; Valrhabi akmrn dini
lideri $eyh Abdulaziz bin Baz'm ve hareketin ikinci adamt olan Abdunah-
man Abdiilhalik'in 1990 Kdrfez Savagr dncesinde, yabancr ordulann Suudi
Arabistan topraklannda konuqlandrntnasr ydniinde fetva vermeleri, Vahha-
bi akmn 6nde gelenlerinden Abdullah Azzam'tn Taliban't 6rg0tlemesi, el-
Kaide'nin kurucusu Usama bin Ladin'in Afganistan ve Pakistan'da destek
gdrmesi sayrlmaktadrr @l-Verdani, Sahh, Mur'da islami Ahmlar, (Qev.: H.
Acar),Ankara, FecrY., 1988, s. 152).
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istihbarat Orgtitii) ve Pakistan Silahh Kuwetleri'nin sa$adr$r
elitim, bannma ve operasyonel destegi, drgiitiin Afganistan'daki
faaliyetlerin dtesine tagan bir yaplya ulagmasma yardrm etmigtir.
ABD'nin 1990 Irak harekdtr nedeniyle Orgi.itiin lideri Usame bin
Ladin'in Suudi ydnetimi ile arasr agrlmrg olsa da bu yeni dcinem-
de Suudi zenginlerinin parasal deste$i devam etmigtir. Bu siiregte
El Kaide, Sudan, Mrsrr ve Suudi Arabistan'da tercirist kamplarr
kurmug, kiiresel dlgekte ses getiren muhtelif eylemlerde bulun-
mugtur. GdrtildiiSii iizere baglangrcmdan itibaren kciklii bir devlet
birikimi olmayan Arap kiilttirtintin kurabildi$i model devlet drgr
bir aktdr boyutunda evirilebilmiqtir. $tiphesiz bilinen megruiyet
kazandncr ve ahlaki de[erlerden yoksun olmasr, El Kaide ek-
seninde geligen Arap devlet modelinin etkisiz ya da rinemsiz ol-
du$u anlamrna gelmez. Hatta bu asimetrik yaprlanma bigimi ile
esasmda mahalli olmarun dtesine gidemeyecek olan bir modelin,
kiiresel dlgekte taraftar toplamasmr olanakh krlan y<ini.iyle Vah-
habi devlet modelini geliqtirdilini kabul etmek gerekir. 6nce El
Kaide daha sonra da Irak $am islam Devleti -daha sonra islam
Devleti adrm alan- isimli I$ID/DAE$ terdr drgtiti.i ve benzeri ya-
prlar bu saptamayr dogrular. Bu drgiitler, Suudi devlet modelinin
otantik kiiltiiriinii biitiiniiyle yansrtan mutasyona ulramamrg (ori-
jinalini koruyan) yaprlardrr.

Di[er taraftan Suudi devlet modelinin yarattrpr gekim alam-
nrn en gtiglii unsuru olan politik-psikolojik boyutu aynt zamanda
onun yumugak karnrnr da olugturmugtur. Bu ige drintik ve radikal
anlayrgm, taraftarlan arasrndaki bag giiglendirdi[i kadar, bagka
cofra$ralarda bagka qekillere evirilmesi ve kargrtlan arasmda
da ona ydnelik bir cephenin olugturmasr kagrmlmazdrr. Nitekim
Vahhabi akrmm Mrsr'daki devamr olarak yola grkan bagta ih-
van hareketi olmak iizere gok sayrda drgiiti.in si.ireg igerisinde
bu ana koldan koparak ayn aktdrlere doniigmesi bu durumun
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bir sonucudur.s3 islam devletinin kurulmasr diigiincesi, 1928'de
kurulan Miisliiman Kardegler (ihvan-r Milslimin) drgiitii ile Su-
udi Arabistan'dan sonra, Mtstr'a tagrnmrgtrr. Vahhabizim'den
gtig alan bu hareket; halifeliSin kaldmlmasrna ve Batth giigle-
rin ve Siyonist hareketin Miisliiman toplumuna olan baskrsma
tepki olarak geliqmigtir.sa Miisliiman Kardeglerin kuruculan olan
Hasan el-Benna (1906-1949) ve Seyyid Kutub'un (1906-1966),
Cemaat-i islamiye'nin kurucusu Seyyid Ebu' I .A' 16 El-Mevdudi
(1903-l'979)'nin Mekke $erifi Hiiseyin'in oSlu Faysal'm damg-
mam Reqit Rrza'mn talebeleri olmasr, Suudi devlet modelinin
bdlgedeki belirleyici etkisinin kamtlanndandrr.ss

Devlet modellerinin geliqimi ve mukayesesi

iran devlet modeli, Miisliimanhkta yaganan ilk ve en biiytik
kmlma olan Siinni-$ii aynmmm sonucunda ortay grkm4, tarihi
Pers imparatorlugu'nun $iilik iizerinden ihya (yeniden canlan-
.drrrlmasr) edilmesi iilkiisii ile motive edilmigtir. 1979'dayaqa-
nan islam dewiminin ardrndan giderek daha fazla ulusallagmrq,
muhafazakdrlaqmr$ ve $iilegmigtir. Giivenlikgi bir gelenekten
gelen iran devlet yapsr bu dzelligini artrrarak ig yaprlanmasrm
konsolide etrnigtir. Bu durumun dogal sonucu olarak da iran'm
drg politika anlayrgr, israil diigmanh[r ve $ii yayrlmasr iizerine
inga edilmigtir. iran devlet modelinin ige kapamk yapnr, Orta
Do$u'da ya$anan sosyal ve siyasi deSigikliklerde krtasal dlgekte
inisiyatifler yaratmasna engel olmaktadr. Aynca, Orta Do[u'da

$ii toplumunun kendi igindeki gok pargah yaplsl, iran'm biitiin-
ciil bir $ii jeopolitipi ingaetmesini engellemektedir. Bu olumsuz-
luklara kaqrn iran'm b6lgesel bir giig olma.dzellipi ona mevcut
ulusal siyasetini siirdiirebilme imkAnrnr bahgetmektedir.

islam devletinin kurulmasr dligiincesi, 1928'de kurulan Miisliiman Kardegler
(ilwana Milslimin) drgiitii ile Suudi Arabistan'dan sonra, Msr'a taqnmrqfir.
Vahhabizim'den giig alan bu hareket; halifelilin kaldrilmasrra ve Batrh gtig-
lerin ve Siyonist hareketin Miisliiman toplumuna olan baskrsrna tepki olarak
geligmigtir [Nazih Ayttbi,Arap Diirryasnda Dinve Siyasesr, (Qev.: YavuzAla-
gon), lstanbul, Cep Kitaplan, L992, s.79).

Ayubi, a.g.e., s. 79.

Aynntrl bilgi igin bkz. Bulut, a.g.e., s. 327-35'1.

54
55
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Suudi devlet modeli, XVI[. y:i'zyrl'da Osmanh impara-
torluSu'nun yarattrlr devlet modeline bir tepki olarak ortaya
grkmrg ve dncelikle yanmadadaki Arap toplumunu birlegtire-
rek bdlgesel bir giig olmak tilktisiiyle motive edilmigtir. Soguk
Savag ddneminde, Kcirfez iilkeleri drgrnda iktidara gelememig
olsa da diinyada "radikal islami" hareketlerin liderli$ini yapmr$-
trr. ABD-Suudi ortak yaprmr El Kaide ve onu takip eden I$iD
benzeri terdr rirgttleri bu modelin devlet drgr aktdr versiyonlarr
olarak Vahhabi kiiltiir'rin temel bileqenlerini korumuqtur. Diger
taraftan Suudi devleti, kurulugunda oldu$u iizere Bahh giiglerle
ittifakrm siirdiirmiigtiir. Modelin Mrsrr'daki stiriimii (versiyonu)
zantanla de[iqime uSram4, "Ihmh islam" projesinin uygulan-
mastyla Miisliiman Kardegler cimeginde oldu$u i.izere biiytik kr-
rrlmalar ya$amr$tr. Modelin farkh siirtimleri iktidara geldikleri
copraffalarda aslu"ra ddnen (riici) dzellikleri nedeniyle istikrar
sa$ayamamrgtrr. Suudi devlet modeli, ige ddntik ve teokratik
yapsmm neden oldu$u smrlamalara rapmen, din gibi kuwetli
bir unsuru siyasallagtrrmada, kiiresellegtiren Bafl'ya kargr olan
kitleleri harekete gegirmede ve geligkili de olsa Batrh giiglerle
ycinetimde uzlaqmada gdsterdi$i bagan ile krtasal bir giig olma
p otansiye I in i mtthafaza etmi gtir.

Kesintisiz olarak M.O. 2006'dan giiniimiize kadar uzanan bir
devlet tecri.ibesinin iiri.inii olan Tiirk devlet modeli, millet kavra-
mmr, etnik ve dini temellerin tizerine tagryarak, yurttaghk tilki.i-
siinde birlegtirmeyi bagaran, Orta DoSu'daki tek drnektir. Hal-
krmn biiyiik golunlu[unu Miisliimanlarrn olugturdu$u tek laik
devlet olan Tiirkiye, So[uk Savag sonrasrnda islam Diinyasmda
do$an jeopolitik bogluk alanlanrus6 doldurabilecek devlet biri-
kimine sahiptir. Orta Do$u'nun yeniden yaprlanma siirecinde,
devlet modelinin bahgettipi tistiinliiklere kargrn Tiirkiye, laiklik-
ten "siyasal SiinniliSe" kaymasr halinde krtasal bir model olma
kapasitesini daraltmak tehlikesinden hig de' mas un' (korunmuq)
olmamrgtr.

56 Jeopolitk bogluk alanr kawamr hakkurda aynntrh bilgi igin bkz. Dawtogu,
20021 109-1 18.
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"Arap Baharr"nda Qatrgan Kiittiirler ve Siyasat islam

2010 yrhnda Tunus'ta baglayan Arap Bahan, Kuzey Afrika
ve Orta DoSu co[raS'asmda farkh diizeylerde de olsa bdlgenin
tarihsel seyri bakrmrndan dramatik etkiler yaratm4tr. Bu hare-
ketin biri igsel dileri drgsal olmak iizere iki veghesi vardrr. Arap
Baharr'run birinci na yiizi igsel dinamiklerden kaynaklanan
defigim arzusudur. Bu arzu, Batr tipi ktiresellegmenin yaratmrg
oldu[u refah ve dzgtirltiklerin yarattrfr cazibeden buna karqm
bdlge iilkelerindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve ki.iltiirel (etnik,
mezhepsel, demografik vb.) srkrgmalardan beslenmigtir. ikinci
aruyiz ise Batr'nrn, bdlgenin igsel dinamiklerini, kiireselleqme
mantr$na gdre kendi giivenlik ihtiyaglan ve ekonomik gtkarlan
gergevesinde yeniden qekillendirme gabasrdr.

Arap Bahan'run (Dinamikler Uzerinden) Seyri

Arap Baharr, her iilkede farkh tesirler yaratmrgtrr. Filistin'de
dtigiik yopunluklu; Cezayir, Sudan, Irak ve iran'da orta ve ytik-
sek yofunluklu sivil kalkrqmalar halinde gergeklegmig; Urdiin,
lJmman, Bahreyn, Kuveyt, Fas ve Liibnan'da hiikiimetlerin; Mr-
srr (iki defa olmak izere), Tunus ve Yemen'de devlet baqkanlan-
nrn uzaklagtrnlmasma; Libya'da drg miidahaleyle ydnetimin dev-
rilmesine, Suriye'de halen devam eden ig savaqa neden olmugtur.

Bu siiregte, Batr ile gtivenlik ve ekonomik menfaatleri drtiiqen
devletlerde hiiktmet de[igikliklerinin, Cezayir, Urdiin, Umman
drneklerinde oldu[u iizere -iilkenin kiiresel ekonomik sisteme
eklemlenmesine y<inelik olarak- teknokrat agrrhkh olarak ger-
geklegtipi gdriilmektedir. Yine aym endigeler nedeniyle, Katar,
Kuveyt, Suudi Arabistan gibi i.ilkelerin ise ycinetim de[igikligine
gitmedikleri gdriilmtgttir.

Arap Bahan ile Orta Do[u'da dnceki drinemlerde ortaya gr-
kan dinamiklerin <inemli bir krsmr etkisini devam ettirirken,
denkleme yenileri ddhil olmugtur. Gergekte Arap Bahan, tohum-
lan gegmig dcinemlerde atrlmrg olan yeni olgulann ortaya grkr-
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$mda ba$latlcr ve hzlandncr etki yapmrytil.57 Akttirler bazrnda,
bcilgenin gerilim alanlarr yaratur igsel dinamikleri arasmda gele-
ce[e ytinelik etkileri itibariyle en cinemli olanlar:"Iltmh Siyasal
islam" ve "Kdktenci Siyasal islam" hareketleriyle mezhepsel ve
etnik ayrrgmadrr.

"Ihmh Siyasul islami" Hareketler

"Ihmh Siyasal islam" ana bagh$r altmda tammlanan siyasi ha-
reketlerin gegmigini Osmanh imparatorlulu'nun son d<ineminde
dzellikle II. Abdiilhamit'in yiiriirlii[e koydu[u pan-islamist si-
yasete kargr ingiltere'nin deste[i ile 1889'da Hindistan'da Mir-
za Gulam Ahmed liderli[inde geligtirilen Kadryani/Ahmediye
"mutedil" islami tarikatrna kadar dayandrrmak miimkiindtir. Bu
kapsamdaki hareketlerin felsefi ve teolojik kaynaklanndan 9ok,
rince ingiltere soffa da ABD'nin gizli rirgttleri ile olan iligkile-
ri ve kiiresellegtirme politikalannrn bir stratejisi ya da vasltasr
kapsamrnda harekete gegirilmiq olmalan rine grkmaktadrr. Yakrn
ddnemin "Ihmh Siyasal islam"r; biri Ti.irkiye'de di[eri Mrsrr'da
olmak iizere iki ana eksende harekete gegirilmigtir. Farh iilkeler-
de benzer temalarla geliqen bu hareketin samldr[r/algrlandrgrnrn
aksine aslmda hem radikal hem de mengei nedeniyle Batr gti-
diimlii oldu[u gciriilmiiqtiir.

Mtsr'da "Iltmh islam"

"Ilrmh Siyasal islam"rn Mrsrr'daki uygulamasr, 1928'de
Hasan el-Benna tarafindan kurulan Miisliiman Kardegler hare-
ketidir. Gririintirde fakir Arap gocuklanna epitim verme amacry-
la kurulan rirgtit, radikal dzelliklerini rizellikle CIA ile iqbirli$i
yaptr$r yrllardan sonra ikinci plana attrpr izlenimini yaratmayr
bagarmrq, ancak segimle iktidara geldikten sonra aslma riicu et-
miq, nihayetinde de kendisini iktidara tagryan Batr eliyle buradan

57 Oktay Bingdl, "Arap Bahan ve Ortadolu: Qok Eksenli Giig Miicadelesinde
Denge Aravrglart", Tilrk Dilnyan Incelemeleri Dergisi / Journal of Turkish
World Sadies, XIII/2 (Krq 2013), (ss.25-49), s. 51.
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uzaklagtrrrlmrgtrr. ihvan hareketinin Mrsr'daki tarihi geligimi gu

seyri izlemigtir:

o 1928-1938 yrllan arasmda hareket epitim ve hayr hizmet-
leri faaliyetleri ile ortaya grkmrq, $eriat'm kurulmasmr ise
gizli aj andasr olarak muhafazaetmigtir.

o II. Diinya Savagr esnasmda Mihver Devletleri ile ittifak
yapmrgtrr.

o 1945'te Baqbakan Ahmet Mahir Paga'y4 1948'de Mrsrr
Bagbakam Nukragi'ye suikast diizenlemiq, akabinde ope-
rasyonlara maruz kalmrgtrr. 19 49' da Benna'nln Oldtiriil-
mesinin ardrndan <irgi.iti.in liderli[ini Hasan El Hudeybi
iistlenmigtir.

o 7952 ylmda, hareketin silahh kanadr "Gizti Aygrt"; e!-
lence yerlerine, sinema, tiyatro salonlanna ve yabanctlann
meskenlerine ydnelik yaygm kundaklama eylemlerinde
bulunmuq, aym yrl ydnetimi deviren Hiir Subaylar darbe-
sine destek vermig ancak Cemal Abdiil Nasrr ile gegine-
memig ve hatta ona bagartsz bir suikast girigiminde bulun-
muqtur.

o Dewimci fikirleriyle ihvan'rn ideolojik altyaprsrnda
dnemli katkrsr olan ve aynt zarnanda islami Cihad ve El
Kaide gibi radikal rirgiitlere de ilham kayna[r olan Seyyid
Kutub, Nasrr'a ydnelik suikasttan suglu bulunanlar arasm-
da 1966' da idam edilmigtir.

o 1980'li yrllarda hareket muhtelif drgiitler tiiremigtir. Ku-
tubgular, et-Tekfir veol-Hicre, islami Cemaat, islami Ci-
hat, Nezir Grubu vb. drgiitler bu dcinemde ortaya grkmrytrr.
Enver Sedat dcineminde drgiit iizerindeki baskilar tedrici
olarak kaldrrrlmrgsa da yasal bir zemine gekilememigtir.
Bu d6nemde <irgiittin Batr'mn gizli servisleri ile iligkiye
girdi[i y<intinde gok sayrda haber ve yorum giindeme gel-
migtir. 1981'de Sedat'm ordu igindeki islami Cihat/IVfisrr
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Devrim Konseyi iiyeleri tarafindan dldiiriilmesinde <irgii-

tiin belirleyici bir rolti olmuqtur.

o Htisnii M0barek ddneminde <irgiit, dgrenciler ve devlet

memurlan arasrndaki yaylmasrna devam etrniq, 1992'de

muhtelif operasyonlara maruz kalmrqsa da toplumda gide-

rek giig kazanrnayt bagarmrgtrr.

o 2005 genel segimlerine drgi.ittin balrmsrz adaylarla parla-

mentonun %o2O'sint (88 sandalye) ele gegirmesi iizerine,

Mrsrr htik0meti bafrmsrz adaylann segimlere kattlmasmt
yasaklam4, ihvan'm pek gok iiyesini muhtelif cezalara
garptffinr$tr. 20 1 0 segimlerinde hiikiimetin baskrsryla se-
gimleri kaybeden ihvan, 2011'de Arap Bahan ile Hiisnii

Mtibarek'in devrilmesinin ardmdan Ozgi.irltik ve Adalet

Partisi gaflsrnda yasallagarak Halk Meclisindeki konu-

munu giiglendirmig, 2012 segimlerinde, 508 sandalyeden

235'ini kazanmrg, lideri Muhammed Mursi Cumhurbag-

kanhprna gelmigtir.

o Partinin iktidara gelmesinden sonra radikal sciylem ve po-

litikalan nedeniyle daha <ince deste$ini aldr$r gruplarla

yolunu aynnasl iizerine baglayan protestolar neticesinde

2013'te darbeyle ydnetimden uzaklaqtrrrlmrgtrr.

Tiirkiye' de "Ihmh islamo

"Ihmh Siyasal islam"rn Tiirkiye'deki uygulamasr ise pratipe

Soguk Savag'rn son buldu[u yrllarda, (Fetullah) Gi.ilen hareketi
ile aktanlmrgtrr. Hareket felsefi kaynaprm (Saidi) Nursi cemaa-
tinden almrytr. "Ihmh islam"rn Tiirkiye'deki tadhi geligimi gu

seyri izlemigtir:

o Cumhuriyet kargrtr olmamasr, ayrrhkgr Kiirt hareketini

desteklememesi nedeniyle toplumun dnemli bir kesimin-
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de karqrhk gdren Nursiss hareketi, 1950-1960 Demokrat
Parti iktidan esnasrnda hiikffmet tarafindan btiyiik dlgiide
desteklenmiqtir. Saidi Nursi'nin 1950'de Papa XII. Pius'a
gdndermig oldu$u mektupta dinsizlikle ortak miicadele
temasrmn iglenmesi dinler arasr diyalogun baglangrcr sa-
ylm4tr.se Bazr taraftarlarca Ttirk-islam sentezi olarak
sunulmug olsa da bu drinemde laiklik karqrtr hareketlerin
de cazibe merkezi haline gelmig olmasr nedeniyle 1960
darbesinin en dnemli gerekgelerinden birini olugturmugtur.
Nurculuk 1 965'te Anay asa' y a aykrrr olarak gtiriilmtigtiir.

Daha sonra adryla anilan hareketin bagma gegecek olan
Fetullah Giilen, Nursi'nin <i[retisinden yararlanmtqtr.
1971'de TSK'run muhtrrasr ile Hiikiimetin istifasrna ne-
den olan geligmeler esnasmda Giilen yedi ay siireyle tu-
tuklu kalmrqtrr. 12 Eyliil 1980 darbe y<inetimi ve sonrasrn-
daki muhafazakdr i]rJidarlar ddneminde Nurcular iizerin-
deki baskr hafifletilmig, I 99 1'de ise Anayasa'run 1 63'tinci
maddesinin kaldrrrlmasryla cemaat yasallagmrgflr. Nur
cemaatinden giderek aynlan Giilen hareketi, bu d6nemde
agrrcr olarak telakki edilen "siyasal islami" hareketlere
karqr bir altematif olarak gciriilmiiq ve dcinemin htikiimet-
leri tarafindan belirli bir mesafeyle de olsa yakrnhk gtir-
miiqtiir. Giilen cemaati, Tiirk mengeli eski Sovyet Cum-
huriyetlerinde efitim hizmeti vermekle meggul gdri.iniimii
nedeniyle sempati toplamrgtr r.

Difer taraftan,2000 yrhnda ddnemin Cumhuriyet Bagsav-
crsr tarafindan, Giilen aleyhine; laik dtizen yerine qeriata

Said Olarr (1878-1960)un lideri oldulu hareket toplumda genel olarak "Nur-
culuk" olarak anlmaktadr. Okur, Hizan ilgesinin Nurs kdyiinde dogmug
oldufundan Saidi Nursi olarak amlmrg, cemaatin taraftarlan da "Nurcular"
olarak isimlendirilmiqtir. Said Okur aynt zamanda taraftarlannca zamanm
giizelli$i anlamrna gelen "Bediizzamaf ismiyle de andmaktadr.

Haber 7 com. Said Nursi^nin Papa"1 a gdnderdili'mekrup,
http : / /www.haberT.com/gunc el I  haber I  989 661 -said-nursinin -papaya-
gonderdigi-meltup ; 13.02.20 13 .
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dayah bir islam devleti kurmak igin taraftarlanm tegvik
etti$i atrh suguyla agtlan sorugturma genel af nedeniyle as-
krya almmrgtr.

Refah Partisi' nin "siyasal i slamct" politikalanrun yaratil-

!r endige nedeniyle devlet biirokrasisinin tepkisine maruz
kalmasr ve 1997'de istifa etmek durumunda kalmasmm
ardrndan gelen Ak Parti'nin, yurt iginde ve Bafi nezdinde
belirgin bir kabul gormesinde ve krsa siire iginde -2002yr-
hndaki segimleriyle- iktidara gelmesinde, toplumun di[er
kesimlerine ilave olarak Giilen hareketi ile yapmrq oldu[u
ittifak onemli bir etken olmugtur.

2005 yrhnda ABD'nin Biiytik Orta Do$u projesinin bir
stratejisi olarak, ispanya Bagbakam Zapatero'nun teklifi
iizerine, o dcinemde Baqbakanlft gdrevini deruhte etmekte
olan Cumhurbagkam Recep Tayyip Erdopan'm eg bagkan-
hsrnda "Medeniyetler Arasr ittifak" girigimi baglatrlmrg
ve BM giriqimi halini almrg60 mevcudiyetini 2014 yrhna
kadar siirdiirmiiqtiir.

Giilen hakkrnda 2000 yrlmdaki genel af ile askrya alman
suglama 2008'de delil yetersizli[i nedeniyle diigmiigtiir.
Bu siiregte Gtilen hareketi, gizli ajandasr olan devlet bti-
rokrasisini ele gegirme gabalannda; hiikiimetin, partiye sa-
dakati liyakate dnceleyen personel politikasrmn, ele gegir-
miq oldupu medyamn ve Anadolu sermayesinden edindigi
ekonomik giictin de yardrmryla baganh olmug, emniyet
teqkilAtr, adliye, Ordu ve idari btirokraside dnemli kaza-
rumlat elde etmigtir. Giilen hareketine mensup hdkim ve
savcrlar eliyle yaprlan ve TSK personeline ydnelik "kum-
pas davalarr" adryla tarihe gegen6l komplo operasyonu

TC. Dtsisleri Bakanftgr, Medeniyetler ittifakr Girigimi, http://www.mfa.gov.
trlmedeniy etler-ittifaki-g irisimi.tr.mfa

Ytizlerce mrazzaf ve emekli personel bu diizmece davalarla yargrlanrrken
TSK'da iinemli iilqiide tasfiyeler ya$anmr$tr. Giivenlik terminolojisi bakr-
mlndan bu davalarrn TSK'ya ydnelik bilgi savagr uygulamalarr oldulunu
saptamak gerekir.
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yardrmryla Cemaat kendi elemanlarmm TSK'nm komuta
kademesine yerlegtirmeyi bagarmrgtrr.

o Giilen Cemaationin eski ortapmr iktidardan devirmeye yci-
nelik ilk hamlesi $ubat 2072'de MiT Mtistegan'nr sorguya
ga[rrmak bahanesiyle tutuklamaya gahgmasr olmug, bunu
17-25 Arahk2013'de hiiktimete ydnelik biiyiik yolsuzluk
iddialarr takip etmigtir. Ddrt bakanrn istifa etti$ bu stiregte
TBMM'den yargrlama yoluna izin verilmemigtir.

o Ekim 2014'te Milli Giivenlik Kurulunca, hareket "legal
gririiniim altrnda illegal faaliyet ytiriiten paralel yaprlan-
ma" olhrak tammlanmrg ve Gi.ilen hakkrnda yakalama ka-
ran grkanlmrgtrr.

. Anayasal diizeni bozrnak ve htik0meti devirmek maksa-
dryla 15 Temmuz 2016 tarihinde Cemaat'in TSK ve emni-
yet tegkilatrndaki militanlarr baqlattr$r darbe girigimi hal-
km, Ordunun ve emniyet tegkilatrmn direnciyle boga grka-
nlm4tr. iki ytiz krrk bir kiginin hayatmr kaybettigi 2346
kiginin yaralandrpr bu kalkrgma Cumhuriyet tarihindeki en
biiytik siyasi travma olarak gdriilmiigtiir.

Gerek Tiirkiye'deki gerek Mrsr'daki Mtisliiman Kardeg-
ler "Ihmh islami" hareketlerinin "Arap Baharr" esnasmda Orta
Dolu'da belirleyici bir rol oynadrpr g<iriilmtigtiir. Bu kapsamda,
Tunus'ta Nahda Partisi, Libya'da Adalet ve inga Partisi iktida-
ra gelmigtir. Siyasi partilere krsrth sayrda sandalye tahsis edilen;
Yemen'de Islah Partisi, Bahreyn'de El-Menber islam Toplulu-

!u, Urdiin'de islami Qahgma Cephesi adh Miisltiman Kardeq-
ler hareketini benimseyen partiler ise parlamentoda di[er siya-
si partiler arasmda en giiglti konuma ulaqmrglardrr. Bu hareket,
Suriye'de ise k<iktenci akrmlara oranla dahaaz etkin olabilmiqtir.
Tunus'ta mutabakatla, Mrsrr'da darbeyle iktidardan uzaklagtrrrl-
mry olmalan halk deste$ini kaybettikleri anlamma gelmemekte-
dir. Bununla beraber, Miisliiman Kardegler Hareketinin, Batr'nrn
ve iilke halklarrrun b0tiin beklentilerini kargrlayamadr$r, demok-
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rasi deneyimi noksanh$r ve biinyesinde banndrrdrgr radikal un-
surlar nedeniyle giderek igine kapandr[r gciriilmi.igtiir.

Mlisliiman Kardegler Hareketinin b6lge dinamikleri bakrmrn-
da bir difer dnemi, siirecin drgrnda tutulan bagta Kdrfez iilkeleri
olmak iizere diger statiikoyu savunan devletler igin olugturdugu
tehdittir. Miisliiman Kardeglerin yarattr[r dip dalgasr, dzellikle
Kuveyt, BAE (Birlegik Arap Emirlikleri) ve Suudi Arabistan'r
endigelenmig, bu iilkelerin Mursi ydnetimi ile iligkilerini olum-
suz ycinde etkilemigtir. 2012'nin sonlarlnda, BAE'nin Miisliiman
Kardeglere mensup Mrsrhlan tutuklanmasr gerginli[e neden ol-
mugtur.62

"Khlrtenci Siyassl islsmi" Hsreketler

Arap Baharr'run b6lgeye tagrdr$r, gerilim yaratan yeni di-
namiklerden biri de "k<iktenci islami" silahh gruplardrr. Radi-
kal islamcr hareketlerin bagrnda El-Kaide ve ba$antrh orgi.itler
en fazl,a dikkat gekenlerdir. Bu gruplar, Arap Bahan siirecinde;
Libya'da ydnetimin devrilmesinde etkin rol oynamrg, ABD ve
bazr mittteftkleri tarafindan kullanrlmrgtrr. Libya'dan aynlan El-
Kaide unsurlan, Mart 2012'de Mali'de yonetim kargrtr eylem-
lerde63 ve Cezayir'de petrol tesislerine saldrnlarda bulunmug-
lardr. Yemen'de Saleh'in iktidardan aynlmasr ile El-Kaide ile
ba[lantrh Ansar Sharia grubu gi.ig kazanmrg ve hiikiimete kargr
tehdit olugturmaya baglamrgtrr.6a Suriye ig savagrmn baglangrg
evrelerinde Batrh devletler tarafindan iilkeye sokulan El-Kaide
ve ba[lagr$r terdr drgiitleri, muhalefetin silahh kanadrnda a[rrh[r

Eugenio Dacrema" "New emerging balances in the post-Arab Spring: the
Muslim Brotherhood and the Gulf monarchies",ISPI Analysrs, No.155, Ja-
nuary'2013. http://wwwispionline.itlenlpublicationinew-emerging-balances-
post-arab-spring-muslimbrotherhood-and- gulf-monarchies

Katerina Dalacoura, "The Arab Uprisings Two Years On: Ideolog.v, Sectari-
anism and the Changing Balance of Power in the Middle East" , Insight Tur-
key,.15/1,2013, s.82.

ICG (lntemational Crisis Group), "Yemen: Enduring Conflicts, Threatened
Transition", Middle East Report. \'o. I25, Jul-v 3, 2012, s. ii.

63
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olugturmuglardrr.6s Eyliil 2012'de ABD Btiy.tik Elgisinin El Ka-
ide baplantrh terdristler tarafindan <ildtiriilmesi, Batrhlarm bun-
lan kullanmadaki kararlannr yeniden gdzden gegirmelerine ve
desteklerini gekmelerine neden olmugtur.

"Kciktenci siyasal islami" hareketler kapsammda Suriye ig
savagmda en belirgin olarak 6ne grkan I$ID/DAE$ ve yabancr
savaggrlar ayn bir baSlam olugturmugtur. AqaSrda ayrrntilarr ile
olan de[inilecek bu baglam gdyle dzetlenebilir: Suriye i9 savagr
bir anlamda islam medeniyetini tahrip eden genel bir mezhepler
mtcadelesine ddntigmiigtiir. Bu savag siyasi smrlan yrkan ma-
halli, kabileler arasr, sug drgiitleri destekli mikro gatrgmalann
biiytik giiglerin ve bdlgesel akt<irlerin giidiimtinde kiiresel etkiler
yarattt$r bir savaga driniigmtigtiir.

Suriye ig savagtndaki kdktenci gruplar

"Arap Bahan" ile biitiin islam co[raffasnda var olan radikal
gruplann sayr ve eylemlerinde belirgin bir artrq yaganmrqtrr. An-
cak bu gruplann Suriye i9 savagrndaki rolleri islam medeniyetin
seyri bakrmrndan gok daha belirleyici olmugtur. Aym zamanda
bu medeniyetin alt ktiltiirlerinin ve devlet modellerinin de kay-
nalmr olugturan fikri ve inangsal yaprlann bu savaqta dahafazla
depigime uprayarak dahafazla radikallegti[i, dikkate de[er bii-
yi.ikliikte kitlelerde kargrhk buldupu, birbirleriyle gatrgrrken is-
lam medeniyetini pargaladrklan gdriilmtigttir.

Bu gruplarrn biiytik go[unlu$unun tercirist eylem bigimlerini
benimsedili ve bir kiiltiirel yapryr yansrtmaktan gok uzak olarak
aragsallagtr$ gdriilmiigtiir. Profesyonelleqmig katliam getelerine
driniigen bu gruplann islam medeniyeti iqindeki devlet modelle-
rini temsil eden devletler tarafindan dogrudan veya dolayh ola-
rak desteklenmesi yrkrcr etkilerini artrmqtrr.

65 Bu gruplm arasmda en giigliis0, El-Nusra (Jabhat al-Nusra li-Ahl al-Sham/
Suriye Halkr igin Destek Cephesi) 0rgiittidiir. Ay'rrca iilkede; Kata'ib Ahrar
al-Sharn (Suriye'nin Ozgiirliilti Taburlan), Liwa Saqour al-Sham (Suriye'nin

' $ahini Tugay) Liwa al-Islam (Islam'm Tugayr) ve Katibat al-Ansm (Destek-
gilerin Krtalan) silahh orgiitleri faaliyet gdstermekledir.
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Suriye'deki $ii radikal gruplardan baghcalarr; Suriye yrine-
timinin yarr askeri kuweti olan Halk Ordusu/Ulusal Savunma
Kuwetleri (Ceyg el $a'bi), Esad ailesi ile akrabahk ba$r olan
Lazkiye kaynakh $abiha cirgtitii, Esad yrinetimi tarafindan
2013'de yeniden iran'rn Devrim Muhafizlan (Besig) benzeri bir
gekilde yaprlandrrlan Ulusal.Koruma Kuweti (Kuwet el Difa'a
el Vatani), Liibnan Hizbullah'r, Irakh milisler ve Iran Devrim
Muhafizlarrn (Pasdaran)mn Kuds birliklerinden olugmuqtur.

Suriye'deki gok sayrda "Selefi/Vahhabi" gruplar, krsrth co$-
rafyalarda etkin olabildiklerinden muhtelif ba[dagmalara gitmig-
ler, siireg igerisinde ittifaklar arasrnda gegiqler ve cirgtitler ara-
srnda d<iniipiimler meydana gelmigtir. Bu gruplardan baghcalan
gunlardr:

o ilk ittifarklagma, 2012'de Katar destekli olarak kurulan Su-
riye islami Cephesi (SiC) (El Cabhat El islamiye el Suri-
ye) olup 2013'de bozulmugtur.

.. 2012 yl,Jnda kurulan ve yaklagrk 20 gruptan olugan di$er
bir ittifak ise Suriye [islami] Ozgtirliik Cephesi (SOC)
(Cabhat Tahrir Suriye El-islamiye)dir. Bu ittifak radikal
ve rhmh gruplardan oluqmugtur. Baghca tiyeleri arasmda;
Liva El Faruk, Liva El Faruk El islamiye, Liva El Tev-
hid, Liva El Feth, Liva El islam, $tikr El $am ve Deyrizor
Devrimcileri Konseyi gibi, rhmr ve radikal gruplar yer al-
mlgtr.

o Bu iuifah 2013'de Suudi Arabistan destekli olarak ku-
rulan islami Cephe (iC) (El Cabhat el islamiye) takip et-
miqtir. Bu ittifakrn iiyeleri; Idlib kaynakh Ahrar El $am el
islamiye 2) $am kaynakh Ceyg el islam 3) Idlib kaynakh

$tikr El $am 4) Liva El Tevhid 5) Humus kaynakh Liva
El Hak 6) Lazkiye kaynakh Ansar el $am 7) Ktirt islam
Cephesi'dir.

o Suriye ig savaqrnda en giiglii yaprlanmalardan bir diferi
ise Cahat El Nusra cephesidir. Irak El Kaidesi lideri Ebu
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Bekir el Ba$dadi'nin, Suriye'ye gdnderdi$i temsilcisi Ebu
Muhammed el Golani tanfndan20ll'de kurulan drgiit6
ilk kez 24 Ocak2072'de adrm duyurmuqtur. El Nusr4 Ka-
srm 2014'te 65O (Ozgiir Suriye Ordusu)ya kargr dnemli
baganlar elde etmig, bu gruplara ba$r kuwetlerden bir
krsmmr kendi saflanna gekmigtir.6? I$iD ile olan mti-
cadelesinde OSO ite birlikte hareket etmi9tir.68 El Nus-
ra, I$iD'ten sonra en fazla yabanu sava$grya sahip olan
drgiitttir.6e El Nusra, Ekim 2016'da Suudi Arabistan ve
Katar'rn baskrlan iizerine, radikal gruplarla arasrna belirli
bir mesafe koydu[unun igareti olarak adrm "$am'rn Fethi
(Fetih El $am)" olarak de$igtirmiqtir.

I$LD/DAE$ ('Irak gam islam Devleti')

Irak'm 2003 yrhndaABD iggali sonrasrnda merkezi ydnetimi
elinde bulunduran $iilerin, Stinnileri drglamasryla baglayan par-
galanma stirecinde El Kaide ba$antrh radikal Siinni gruplarrn
hareket alam geniglemig, I$iD bu istikrarsrzhk ortammm sonucu
olarak do[mug vebazr Kdrfez iilkeleri tarafindan da drtiilti ola-
rak parasal ydnden desteklenmigtir. I$iD'in var olug dykiistinde
ABD gizil harek6trmn vasrtasr oldugu yciniindeki spekiilasyonlar
heniiz ciddi verilerle kamtlanmamq olsa da sonuglardan hare-

66 Bureau of Cormterterrorism, Country Reports on Tbtorism 2012,U.5.De-
parbnent of State, Mayr 2013. Web. 03 Ternmuz 2014. http://www.state.
gov/j/alrls/crtl2012lindex.htm.; Joscelyn, Thomas. 'Al Qaeda in haq, Al
Nusrah Front Emerge as Rebranded Single Entity." Long War Joumal. Fo-
undation for Defense of Democracies. 9 Nisan 2013. Web. 03 Temmuz 2014.
http ://www.lon gwarj ownal. org I ar chiv es I 20 7 3 I 04/the_emir_olal_qaeda.
php; Joscelyn, Thomas. "Al Nusrah Front Leader Renews Allegiance to Al
Qaedq Rejects New Name." Long War Joumal. Foundation for Defense of
Democracies, 10 Nisan 2013. Web. 30 Haztran 2014 htp://www.longwarjo-
umal. org/archiv es/ 20 13 / 04 / al _msrah_fr ontJead.php.

67 Oktay Bingdl, Ali Bilgin Varhl<, MSE Raporu-006: &trtye Iq Snast'nda Du-
rum, Ankara, MSE, 10. 12.201 4, s. 36.

68 A.g.e.,s. 36

69 Barrett, Richard . Foreign Fightgrs in Syria. Rapor. The Soufan Group, Hazi-
rn 201 4. Web. 3 0 Haziran 20 1 4.

http ://soufangroup.com/wp-content/uploads/20 1 4/06/TS G-Foreign-Fighters-in-
Svria.odf.
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ketle yaprlan degerlendirmelerde bu tercirist cirgi.itiin bagta ABD
ve Suudi Arabistan olmak iizere Irak ve Suriye iizerinde emelleri
olan devletler tarafindan do[rudan veya dolayh olarak kullanrl-
dr[rna tamk olunmugtur. I$iD, goyle bir safahat izlemigtir:7O

. I$iD'in olugumu, 1999'dalJrdiin'deki Tevhid ve Cihad te-
rrir <irgiitil lideri Abu Mussab El-Zarkavi'nin Afganistan'a
gegerek Usama bin Ladin liderlifinde, ABD iggaline kar-
gr savagmaya baqladr[r 2002 yfina dayandtnlr. 2004'de
Zarkavi, drgiltiiniln admr Irak El-Kaidesi (Al-Qaeda in
Iraq-AQl/Tanzim KaidSt el-Cihdd fi Bilad el-Rafidayn)
olarak belirlemigtir.

o Hali hanrda drgiittin lideri olan Ebu Bekir El-Bagdadi,
2005 yrhnda ABD kuwetlerince yakalanmrg ve yaklaqrk
5 yrl Irak'rn giineyindeki ABD askerleri kontroliindeki bir
kampta tutulmuqtur. 2006'da Zarkavl'nin ABD kul'rret-
lerince Ba$dat'ta tjldiiriilmesinin ardmdan, Irak El- Kai-
desi iginde Irak islam Devleti ortaya gtkmtgttr. Orgiitiin
ilk lideri Ebu Omer El-BaSdadi'dir. 2010'da Ebu 6mer
El-Bagdadi hava operasyonu ile <ildtiriilmtiq, ABD kont-
roliinde uzun siire hapiste kalan, muhtemelen 2009 sonlarr
ile 2010 baglarrnda sa[ olarak hapisten grkan Ebu Bekir
El- Ba[dadi tirgiitiin liderli[ine getirilmigtir.

o 2011'de Usame Bin Ladin'in 6ldi.iriilmesinin ardrndan
yerine gegenZavahiri'nin, Suriye'de El Nusra ve l$iD'in
birlegmesine kargr grkmasr iizerine I$iD El Kaide ile yol-
larmr ayrmtqtr.

. Ocak 2014'de I$iD Irak'ta Felluce ve Ramadi'nin bir krs-
mmr ele gegirmig, Suriye'de El-Nusra, muhalifler, Esad
rejimi ve Kiirt YPG ile gatrgmrqtrr. I$iD'in Suriye'de,
20.000, Irak'ta ise 30.000'in iizerinde sava$glsr bulunmak-
tadrr. 6rgi.it Haziran2014'de I$iD Musul b6lgesinin go-

[unu ele gegirmrgtir. 6rgft 29 Haziran2074'te Suriye'de

70 Oktay Bingdl, Ali Bilgin Ywhk MSE Raporu-}12: I$ID Raporu: Stratejiler,
Riskler ve Oneriler, At{<alra, MSE, 19.09.2014.
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Rakka'yr ele gegirerek Halifeli$i ilan etmiq ve kendisini
islam Devleti (Islamic State-IS) olarak adlandrrmrqtrr.
2016 ortalanndan itibaren l$iD'in Suriye ve Irak'taki iis-
tiinliipiinii ksmen dahi olsa yitirmeye bagladr[r gdriilmiig-
tiir.

Yabanu SavagElar

Kiiresellegmenin devletlei zaytflattr[r bu ortamda, dev-
let drgt aktd,rlerin etkinliklerinin arttr$r grir0lmiigtiir. Geg-
migte, Afganistan'da 1979-1992'da 5.000-10.000; Bosna'da
1992-199 5' de 1.000-3.000; Somali'd e 1993 -1994' de 240-450;

Qegenistan'da 200-7 00; Taliban sonrasl Afganistan'd a 2001 -
2014 yl/'lan arasmda NATO ve ABD harekdtr drineminde 1.000-
I . 5 00 ; Irak't a 2003 -20 1 4 ydlan arasndaki ddnemde 4. 000-6. 000
yabancr sava$gl faaliyet g<istermigtir.

Yabancr savaggrlarrn radikal gruplara katrhmr, daha <inceki
benzerleri ile mukayese edildipinde Suriye i9 savaqmda dramatik
bir artrgrn meydan geldi$i giiriiltir. 2011'den itibaren gi.intimtize
kadar Suriye ve Irak'taki ig savaqlara 104 iilkeden yabancr sa-
vaqgr akmaktadrr. 2011'de 1.000 olan rakam, 2012'de 3.500'e,
2013' de 8.500'e, 2014' de I 8.000'e, 20 1 5'de 25.000'e, 20 1 6 baq-
lannda ise 30.000'e ulagmrgtrr. BM ve Batrh kaynaklardan alman
bu bilgilerden farkh olarak, Suriye kaynaklan, sadece Suriye'de
2013'de 87 iilkeden 54.000 yabancr sava$gr bulundu$unadikkat
gekmektedir. Bunlann 12.000'i Suudi, 14.000'i Qegen, 9.000'i
Liibnanh, geri kalan 19.000'i di$er 84 i.ilkedendir.Tl Cihadist
yabancr savaggrlann yiizde 80'nin I$iD'e katrlmrgtrr. Bunlar
I$iD'in militan sayrsmrn yizde 40'nt olugturmaktadrr.

MezhepselAyngmo

Arap Bahan, Siinniler ve $iiler arasrndaki rekabeti derinleg-
tirmigtir. Bu siiregte bir taraftan aym mezhebe ait halk kitleleri
arasmda ittifaklar yagamrken di[er taraftan da dzellikle bdlgesel

71 Oktay Bingdl, "ForeignFighters andTurkey's Problem",Journal ofSecurity,
Strategt and Political Studies, Vol.l, Issue.l, Summer 2016, 47-77. p.53..
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bir aktdr olarak etkinli[ini artran Vahhabiler ile di[er Siinniler
arasrnda ayrrhklar yaganmrytrr.

De$igen iktidarlann ve ycinetim anlayrglarrmn Batt'ya daha
fazla yaklagmasl ABD'nin bdlgedeki Siinni olugumlan $iiler ile
dengelemesi politikasrmn sonucu olarak iran, bdlgenin belirle-
yici aktdrleri arasmda yer almrgtr. Irak'ta $iiler, iran'a ilhak et-
meseler de giiglii bir bapdaqma tesis etmigler, devletin mezhepsel
bdliinmiigliisii giderek derinlegmigtir. Suriye i9 savagrnda muha-
liflerin btiyiik goEunlukla Selefi/Halefi olmasr nedeniyle Suriyeli
Nusayriler muhalefet iginde yer almamrglardrr. Esad rejimi ya-
runda yer alan iran, Suriye ig savaqrnda aktif rol almrqtr. Aynca
bu savaga Irak'tan OrtaAsya'daki $ii halklardan gdniillii sava$-
grlar katrlmrgtrr. Bciylelikle farkh mezheplere bdliinmtiq olan $ii
gruplann ittifah gdriilmtigflir. Bu momentum, Iran tarafindan
agrkga desteklenmemig olsa da Yemen'de $iilipin bir kolu olan
Zeyditarikatrrun Husi (adrm Bedreddin Husi'den almrgtrr) kolu-
na mensup gruplar tanndan baglatrlan kalkrgmayr cesaretlendir-
miqtir. Suudi Arabistan liderlipinde di[er Siinni bdlge devletleri-
nin de katrhmryla riztinde aqiretler arasr giig miicadelesinden iba-
ret olan bir gatrgm4 mezhep tabanh bir ig savaga ddniigmiigtiir.

Qok parqah $ii Diinyasr'mn iran'rn devlet tecriibesiyle birleg-
mesine neden olan bu stireg, Stinnilerde ise yakrnlaqmalar kadar
pargalanmalara da neden olmuqtur. Siinni Dtinyasr'ndaki ittifak-
lagmaya, iran'rn Suriye'de elde etmig oldu[u kazantmlar netice-
sinde Hamas'rn, Suriye'den uzaklagarak Msr'a yaklagmasr,T2
Tiirkiye, Katar ve Suudi Arabistan yakrnlaqmasr dmek olarak
gdsterilebilir. Buna ilave olarak, Bahreyn'deki S0nni azmlft
ydnetimi 2011 Martrndaki $iilerin ayaklanmasrna kargr Suu-
di Arabistan'dan askeri yardrm almrgtrr. DiSer taraftan, Suudi
Arabistan'm liderli$ini yaptr[r radikal epilimler ile Mrsrr'daki
sdzde "Ihmh islam" arasrndaki gerilim Stinni toplumlara sirayet
etmigtir. Katar'm Miisliiman Kardegler'e vermig oldu[u destek

72 Milliyet, "Halit Megal'in yeni yuvasr Tiirkiye mi?", Milliyet com.tr http://
dunyamilliyet.com.trlhalit-mesal-in-yeni-yuvasi-turkiye-mi-/dunya./dunya-
detay /29.01.2012/ 149 5 1 43 / default.htm.

232



Mursi'nin devrilmesiyle son bulmuq, Suudi Arabistan ve di$er
Kcirfez iilkeleri Vahhabi gruplara olan desteklerini siirdiirmiigler-
dir. Siireg igerisinde Katar daha gok ABD giZgisinde bir yol takip
eden yeni bir akt<ir olarak belirmigtir. Ttirkiye'debazr siyasilerin,
laiklik ile dindarh[rn gatrgtrgr yolundaki sdylemler, Suriye siya-
setine mezhepsel yaklagrmlar, Aleviler ile Siinniler arasmdaki
ayrrlmadan gok Siinnilerin kendi aralannda aynsmasma neden
olmugtur. $iiphesiz islam Diinyasr'ndaki mezhepsel pargalanma-
mn en yrkrcr 6rne$i Suriye i9 savaqrnda ya$anmlgtr.

Arap Baharr'nrn Qatrgan Kiiltiirler/Devlet Modelleri Qer-
gevesinde Deferlendirilmesi

Orta Do$u'nun geleceSini gekillendirecek olan igsel dinamik-
ler, esasen -bcilgede egemen olan ktiltiirel yaprlar tizerine inga
edilmig olan- devlet modelleri arasrndaki rekabet iizerinden ger-
geklegmigtir. Bu kapsamd4 rekabet eden devlet modelleri, Arap
Baharr siirecinde, b<ilgenin ve kiiresellegmenin ihtiyaglanna gdre
ya evirilmig ya da yeniden konumlanmrglardrr. Ancak siirecin
her evresinde bu temel kiilttirlerin giderek daha fazla radikal-
leqti$i, devlet modelleri arasrndaki tarihi rekabetin ise giderek
daha fazla keskinlegti$i gdriilmtgttir. Bu e[ilim, farkh ktiltiirleri
biinyesinde barmdran devletlerin biitiinliiEiinil tehdit eden bir
seviyeye ulagmrgtrr. Orta Dopu'nun geneline baktrprmrzda fark-
h ktlttirel yaprlan igermeyen devlet neredeyse yok gibidir. Bu
durum, hdlihanrda devam eden gerginlik ve gatrgmalarrn yakrn
gelecekte kontrol edilemez bir hal alabilecelinin giiglii emare-
lerini vermektedir. Kiiresel dlgekte ise islam uygarhlrmn di[er
uygarltklarla bir arada yagayamayacak rilgiide radikallegebile-
ce$i ydni.indeki potansiyel tehdidi giiglendirmektedir. Diler bir
ifadeyle, Orta Do[u'da di[er medeniyetlerle gatrgma ve kendi
iginde pargalanmaya ydnelik bir e$ilim sdz konusudur.

iran Devlet Modeli ve "Arap Bahan"

iran devlet modeli, Arap Bahan gibi bdlgesel dinamiklerle
harekete gegirilen kiiresel hareketi, geleneksel konumunu mu-
hafaza ederek kargrlamrgflr. Siirece, ne kiiltiirel ne de siyasi ba-
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ktmdan herhangi bir kath sa$amadr[r gibi geligmelere de kargr
durmamrytr. iran devlet aygrtmm Arap Bahan'na y<inelik poli-
tikasr ig ve drg siyasette bir bi.itiinliik arz etmigtir. Liberalinden
radikaline hemen hemen biitiin taraflarm aym gizgiye yaklagtrrrl-
dr[r iilkede, Arap Baharr'mn dzgiirliikgii talepleri neredeyse hig
seslendirilmemigtir.

Drg politikada ise iran siyaseti, ktiresel ve bdlgesel m0ttefik-
leri iizerinden niifuz kazanrna gabalanm devam ettirmigtir. Ali
Hamaney'in "islam uyamgr" olarak tammladr[r ayaklanmalar
ile kurulacak yeni ycinetimler iran'm Orta Do[u'daki tecridini
krma firsafi olarak gciriilmiigtiir.T3 iran, ige kapah ve yeni de-

lerler tiretemeyen devlet geleneSinin daralttrlr alam diplomasi
tecriibesi ve durumsal de[iqikliklerin yarattr[r imkdnlan dngdren
stratejik manevralarla aqmaya gahgmrqtrr.

inisiyatifi drgrnda meydana gelen geligmelere, firsatlar ve zor-
luklar ekseninde cari delerlendirmelerle tedbir getirmeye gahqan
iran diplomasisi, orta ve uzun erimli ulusal hedeflerine hiznet
edecek griztimler geligtirmiqtir. Bu kapsamda:

D Arap Bahan ile ortaya grkan kaotik durumundan fayda-
lanarak, niikleer kapasitesinin engellenmesi kapsammda
muruz kaldrg ticari ve siyasi lcsrtlamalan dnemli dlgiide
bertaraf etmigtir.Ta

D Gerek Arap Baharr'nrn azrnhk halklar i.izerindeki etkisi
gerekse Ttirkiye'nin yalmzlagtnlmasr politikasmm bir
pargasl olarak, bazr Batrh devletler tarafindan cine grkar-
malanndan istifadeyle bagta Irak ve Kdrfez iilkeleri olmak
iiaere, bdlgedeki $iiler iizerindeki ni.ifuzunu artrmrgtr. .

Nysan Rafati, "Iran and the Arab Spring", L.S4 U.K., The London School
of Economics and Political Science, 2012, s. 50, http://www.lse.ac.ulc/lDE-
AS/publications/reports/pdflSR0I I/FINAL_LSE_IDEAS lranAndArabS-
pring_ Rafati.pdf

Chubin, Shalram, Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated, Glulf
Resemch Center Gulf Papers, September 2012, s. 8. http://carnegieendow-
ment.org/fi les/Iran_and_Arab_Sprin g 287 3.pdf
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F Suriye ig savagrnda, bu iilkenin yarunda yer almrq, Rusya
Federasyonu ve Qin'in deste[ini saplamrgtrr. iran'm son
ddnemdeki Suriye politikasr; 20 1 3 dncesinde Tiirkiye-Su-
riye yakrnlaqmasr nedeniyle kaybetmig oldu[u zeminiye-
niden kazanmasma, Suriye ig savagma sa$adrfr destek ile
dengeyi Esat ydnetimi lehine defigtirmesine, Ltibnan'da
yeniden niifuz olugturmasrna, Filistin ydnetimi ile yakrn-
lagmasma, israil'e ydnelik olarak siirdiirdiilti baskryr de-
vam ettirmesine, olanak sa$lamrgtrr.

Gelinen agamada, iran devlet aygltl, giderek daha fazla muha-
fazakarlagan anlaygryla, 1979 Devrimi ile yarattrfr, btilgesel bir
modemleqme mpdeli olma iddiasrm kaybetmig, Arap Bahanrun
banq, istikrar, demokrasi ve refahrn arfinlmasr ydniinde eviril-
mesine katkr sallayamamlg, bu akrmrn yurt igine olan etkilerini
smrlandrmrq ve gevresinde fieopolitik periferi) do[an firsatlar-
dan krsa ve orta erimli stratejik kazanrmlar elde etmigtir.

Tiirk Devlet Modeli ve "Arap Bahan'

Tiirkiye, Arap Bahan'n4 devlet modelinde Orta Dopu'nun
ihtiyaglarrm kargrlayabilecek unsurlarr dne grkararak giqmig,
bcilgedeki biiytik de[igimin belirleyici aktrirlerinden biri olma-
ya ydnelik olarak aktif bir siyaset izlemigtir. "Arap Bahan"run

. baglangg ewesinde Ak Parti hiikiimetleri Orta Dolu'da yiikse-
len Miisliiman Kardegler ekoliiniin liderlilini iistlenmiq, Bafi ve
kiiresel kapitalinn ile de uyumlu "Ihmh islami" bir siyaset takip
etmigtir. Brilgede onu model alan partilerin iktidara gelmelerinin
ardmdan radikal siyasetlerine geri drinmeleri siirecine engel ola-
madrpmdan Batr nezdindeki inandrrrcrhlrm kaybetmiqtir. Diper
taraftan israil'in iqledipi insanhk suglanna kargr aldr[r tavrArap
halklar arasmda dvgiiyle kargrlamrken ig kamuoyunda "Yeni Os-
manlrcrhk" olarak telaffw edilen siyaset, brilge devletleri tara-
findan bir tehdit olarak algrlanmrgtrr. Mrsr'da Mursi'nin iktidara
gelmesi Ak Parti'nin Filistin iizerindeki etkinlipinin azalmasma
neden olmugtur. Bir taraftan Suudi Arabistan ve Katar ile yakrn-
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lagrrken di[er taraftan da "Ihmh islam" stratejisinin liderli[ini
yapma gabasr, Batl Diinyasr'run giivenini kaybetmesine, israil
ile krize, Suriye ile tesis edilen yakm iligkilerin diigmanhga d6-
niigmesine, iran'rn Tiirkiye aleyhine bcilgede gi.ig kazanmasma,
tizetle drg politikada yaprlabilecek btifiin hatalann yaprlmasma
neden olmugtur. BUttin bunlardan daha vahim olarak, bu siyaset
Ttirk milletinin toplumsal sdzleqmesinde yarattr[r erozyonla iilke
iginde kutuplaqma ve gerilimlere neden olmugtur.

Bu donemde, geleneksel Ttirk devlet modelinin gerektirdi-

[i uluslararasr siyaseti terk eden Ti.irkiye, <inceki ddnemlerde
btilgedeki sorunlara mesafeli bir yaknhkla durabilmenin iis-
ttinliiklerinden yararlanamamrytr. Oysaki siirecin baglangrcrn-
da Cumhurbagkam'run a$nndan Mrsr ve Tunus'ta laik devlet
anlay4mr tavsiye eden mesajlann verildi[i z}ll'de yaprlan
aragtrrmalar, Ttirkiye'nin brilgede belirleyici tilgtide yumugak
gticii oldu$una igaret etmekteydi.T5 Takip eden dcinemde, Suu-
di Arabistan ve Katar yakrnlagmast ve Suriye ig savagma angaje
olma bigimi itibariyle bu sdylemlerin altmrn doldurulabildi[i ka-
mtlayan giiglil verilere rastlanmamrgttr. Aksine, belirgin sayrda
Ak Partili taraftan yazar, gazeteci, millefvekili ve nihayetinde
de Meclis Bagkam'nrn laiklik kargrtr agrklamalan, kamuoyunda
olugan bu giivenin sarsrlmasrna neden olmugtur.

Tiirk & g politikasrmn Atattirk ddneminden devraldrlr, Araplar
arasmdaki sorunlara kanqmama ve din/mezhep tabanh siyasetten
uzak durma politikasrnrn sa$ladr[r, sorunlann gdziimiinde btittin
taraflan aym masa etrafinda toplayabilme kapasitesi kaybedil-
migtir. $Dphesiz Ttirkiye'nin bu kapasitesi, diplomasi ve strate-
jinin oldu$u kadar, gok ktiltiirlii topluluklarr bir millet fikrinde
bulugturabilen kiilttirel yaplsmm ve devlet modelinin de do$al

75 ASAV (Awasya Tiirk Kiilfiiriinii Aragtrma Vakfi)'rn 2012'de iran, Irak ve
Mrsrr'da 53 elit ve halktan 1200'er kigi-vle yapfigr, Tiirkiye'nin 'Arap Baharr
Sonrast' YumuSak Gilciiniln Etkisi ve Boyutlankont lu aragtrmasmm verileri,
mezhep temelli tercihleri esas almayan bir siyasetin btilge halklarr tarafindan
dnemli dlgiide kabul gdrdiiliinii ortaya koymugtur.

236



bir sonucuydu. Siinni halklann bdlgedeki liderlili amacmr giiden
yeni siyaset, yukanda da belirtildi$i iizere vatandaglardan biitiin-
ciil bir kargrhk g<irmemigtir. Diper taraftan bdlgesel sorunlann
gtiziinde uluslararast ortamrn biiyi.ik aktdrleri ile birlikte hareket
etmeyi, bir denge politikasrnrn,gdzetilirken, komgu devletleri ile
igbirlipini vaaz ef,syl geleneksel Ttirk d4 siyasetinin uygulan-
mamasl, Tiirkiye'nin Suriye politikasrnda ABD ve Avnrpa tara-
findan rince tepvik edilip sonra yalntz brakrlmasma ve kompu
devletlerle iligkilerin kdtiileqmesine neden olmugtur. Sonug itiba-
riyle, Tiirk drg politikasr, bdlgesel liderlik ve oyun kurucu akt<ir
olma iddiasr ile grktrlr yold4 dzgiin devlet modelinin bahgetti$
avantaj lan kullanamadr$rndan srmrlarrmn hemen citesindeki ge-
killenmeleri yOnlendiremedigi gibi baglangrgtaki iddiasrndan da
oldukga uzaklagmrgtrr.

Suudi Devlet Modeli ve "Arap Bshan"

Arap Bahan gibi dzgiirliikgii unsurlarr yogun olarak igeren
kitlesel bir halk hareketinin dolal olarak enfazlahassasiyet ya-
ratrnasr beklenen Suudi Arabistan devlet modelinin bu siiregte
giiciinii ve etkinlipini artrrdr[r g<irtilmiigtiir. ig politikada, iran
devlet ay grfi tarafndan benimsene ydntemlerin tamamr uygulan-
mak suretiyle hareketin rejime ydnelttiEi tehditler bertaraf edil-
miqtir.

SuudiArabistan drg politikada, iran'dan farkh olarak yarattrfr
inisiyatiflerle siiLrecin gidiqini belirleyebilmigtir. Bu kapsamda:

D Yakm miittefiki Katar ve ABD ile birlikte siirecin baq ak-
tdrii olan Tiirkiye'nin tercih ve kararlanna etki etmigtir.
Tiirkiye ile olugturdugu ittifak, Tiirk devlet modelinin ya-
ratabileceSi rekabeti kolayhkla agmasma yardrmcr olmug-
tur.

) Aym fikri tabam paylagmasma kargm kendisine alternatif
olabilecek; Mrsr'da ve Kuzey Afrika i.ilkelerinde yiikse-
len Mtisliiman Kardegler hareketinin dniinii kesmigtir.
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F iran-Irak-Suriye mihverinde gltg kazanan $ii ittifakrmn
cogafi btittinttigtinti, radikallegtirdipi Siinni lrak'la krs-
men de olsa engellemigtir.

Gelinen agamada, Arap Bahan siirecinde Suudi devlet mode-
linin uluslararasr giigler ile radikaller arasmda dengeleri gcizeten
politikalannda bagarrh oldu$u, Arap Bahan ile gergeklegtirilmesi
umut edilen sonuglara olumlu bir katkr saplamadrpr gdriilmiiqttir.

Sonug Yerine

Kiireselleqmenin son evresinde, Ofta Dolu'da tiiketilen Batr
benzeri devlet yaprlanmasr yerini dinsel ve etnik kimlikler ize-
rine inga edilen yeni siyasi cografyalara brrakmak e[iliminde-
dir. So[uk savag dncesinde sosyalist blo[a karqr kullamlan "ra.
dikal islami" hareketlerin ehlilegtirilmesi igin BOP kapsamrnda
hayata gegirilen projeler, "siyasallaqmrq din" probleminin bir
pargasr olma dzelligini agamadr$mdan -Batr'mn kabul edilebi-
lir buldupu bir durumu yaratml$ olsa da- Orta,Dopu halklanmn
beklentilerini biittiniiyle karqrlayamamrgttr. Bu genel gergevede;
islam Diinyasr'run di$er medeniyetlerden kopugu btiyi.ik dlgiide
gergeklegmig, Orta Do[u'da mezhepsel bloklaqma siireci devam
etmigtir.

Qok kiilttirlii katmanlan bir arada yagatabilen Tiirk devlet
modeli, Orta Do[u'da siyasi srnrrlann mezhepler iizerinde yeni-
den gizildi[i bu siiregte bdlge halklarr igin rirnek olugturabilme
imkdnlanm yeterince kullanamamlgtrr. iran ve Suudi devlet mo-
delleri bcilgede yrkrmlar, ekonomik ve insani kayrplar pahasma
kendi ntifuz alanlannr geniqletmeyi tercih etmiqlerdir.

Emperyalist Batrh giigler, Orta Do[u'da ydnetilebilir bir is-
tikrarsrzhktan yana siyaset izlerken, radikal gruplarrn kendi
co[ra0ralannda eylemde bulunabilme kapasitesini azaltmayr
bagarabilmigtir. Avrupa'da islam korkusu (islamifobya), onu
besleyen Miisltiman dtiqmanhprm daha fazla agrpa grkarmrgtrr.
Medeniyetler arasrndaki bu kopugu dnleyecek mekanizmalar
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ABD'nin BOP projesinin vasrtasr olarak heba edilmigtir. Buna
kargm, Huntigton'un "medeniyetler gatl$lyor mu?" tezi, krsmen
dogrulanmrg olsa da islam medeniyetinin alt kiilttirleri arasmda-
ki gatrgma ve gerginlikler, Avrupa'daki mezhep temelli Otuz yrl
Savaglarr (1618-164S)m ga$rgtrran bir nitelik kazanmrgtr. ..Si-

yasal islam" pratikleri ise "radikal" ya da "rhmh,'nitelendirme-
lerine kargrn en fazla Mtisliiman halklara ve islam medeniyetine
zarar vermigtir.
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