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HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI  

HV.ORG. AYDOĞAN BABAOĞLU’NUN AÇIŞ KONUŞMASI 

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Silah Arkadaşlarım;  

Yıllık Eğitim Öğretim Programı kapsamında icra edilecek olan 

“Türkiye’ye Yönelik Dış Kaynaklı Risk ve Tehditler” konulu 

Sempozyumumuza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 

Harp Akademileri Komutanlığı’na hoş geldiniz. Az önce de belirtildiği 

gibi bir buçuk gün süreyle üç oturum halinde devam edecek 

sempozyumda her biri alanında uzman değerli konuşmacıların yanı 

sıra; Kara, Deniz, Hava ve Silahlı Kuvvetler Akademisi ile 

Enstitümüzden öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından şahsi 

değerlendirmelerini içeren bildiriler sunulacaktır. Bu sunumlar yanında 

Harp Akademileri’nin bu önemli faaliyetine teşrif eden sayın 

konuklarımızın da katkılarıyla sempozyum konusu derinlemesine 

incelenecektir. Sempozyum ile ulaşılmak istenen amaç; Harp 

Akademileri Komutanlığı’nın bünyesinde yer alan Silahlı Kuvvetler 

Akademisi, Kuvvet Harp Akademileri ile Stratejik Araştırmalar 

Enstitüsü (SAREN)’nde öğrenim gören asker, sivil müdavim, öğrenci 

subay ve lisansüstü eğitim öğrencilerinde Türkiye’ye Yönelik Dış 

Kaynaklı Risk ve Tehditler konusunda yeni ufuklar açmak, gerek 

akademik öğrenimleri esnasında, gerekse ilerideki meslek hayatlarında 

yararlanabilecekleri çok boyutlu ve uzun vadeli bakış açıları sunmaktır.  

Değerli konuklar; ülkemiz, Balkanlar ve Kafkasya’nın kesiştiği, 

Akdeniz ve Karadeniz gibi iki önemli denizi birbirine bağlayan su 

yollarına hakim, Orta Doğu ve Orta Asya’nın zengin enerji 

kaynaklarının taşınmasında en önemli güzergahlardan birini oluşturan 

eşsiz bir coğrafyada ve stratejik bir konumdadır. Diğer taraftan ülkemiz; 

dünyada öncelikli sırada yer alan çatışma alanlarına ve muhtemel kriz 

bölgelerine de komşudur. Dolayısıyla, mevcut fırsatlar ile çok yönlü 

yaklaşımla çok iyi analiz edilmeyi gerektiren risk ve tehditler bir arada 

bulunmaktadır. Tehdit değerlendirmesi, doğru, tam ve zamanında 

yapılmadığı takdirde; tehditlerin boyutları büyümekte, bu durum 

çözümü daha da zorlaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki tehditlerin 

yöneldiği hedefler, millî menfaatlerimiz ve ülkemizin bekasıdır. Yine 

unutulmamalıdır ki, bir ülkenin önce var olması, sonra bütünlüğünü 
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koruması, daha sonra da güvenlik içinde olması ve demokrasi içerisinde 

halkının refah seviyesini yükseltmesi gerekir. Türkiye, bir taraftan 

büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gösterdiği çağdaş 

medeniyetler seviyesine ulaşma vizyonuna bağlı kalırken; diğer yandan 

ulusal güvenliğine yönelen risk ve tehditleri tam, doğru ve zamanında 

algılayarak, millî güç unsurlarını bu yönde geliştirip kullanma becerisini 

de göstermek zorundadır. Yirminci yüzyılda 21 devletten oluşan bir 

dünyada yaşıyorduk. Birleşmiş Milletler 52 devletle kuruldu. Bugün ise 

200’e yakın devletten oluşan bir dünya mevcuttur. Bu coğrafyada güçlü 

bir Türkiye olarak var olmak, devletin bekasını ve milletin refahını 

sağlayabilmek için, tehdidin önlenemez hale gelmeden algılanması ve 

güvenliğin tüm boyutlarını içeren politikalar üretilmesi önem 

taşımaktadır.  

Bir buçuk gün süreyle icra edilecek sempozyumun soracağınız 

sorularla zenginleşerek akademik çalışmalara yapacağı katkıların yanı 

sıra; yeni politikalar üretilmesinde de önemli faydalar ve yeni açılımlar 

sağlayacağına olan inancımı ifade ederek tüm konuklarımıza tekrar hoş 

geldiniz diyor, sempozyumun başarı içinde geçmesi dileklerimi 

yineliyorum.  

Teşekkür ederim. 
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HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI  

HV.ORG. AYDOĞAN BABAOĞLU’NUN KAPANIŞ KONUŞMASI 

Sayın Konuklar, Değerli Silah Arkadaşlarım, 

Bir buçuk gündür devam eden “Türkiye’ye Yönelik Dış Kaynaklı 

Risk ve Tehditler” konulu sempozyumu burada tamamlamış 

bulunuyoruz. Öyle zannediyorum ki, dün açılış konuşmasında 

belirttiğim amacımıza ulaştık. Oldukça başarılı bir sempozyum 

yapabildik. Tabii ki; bu tip tartışmalar akademik tartışmalardır. 

Akademik tartışmalarda sağlam bilgiye dayandığı sürece fikirlere karşı 

gelmek mümkün değildir. Herkesin kendine göre yorumları 

değerlendirmeleri vardır. Yeter ki sağlam bilgilere, doğru bilgilere 

dayanmış olsun. Bu nedenle hem bildiri sunan, hem de sorularıyla ve 

katkılarıyla sempozyumumuzu zenginleştiren konuklarımıza 

katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.  

Öncelikle, uzun bir süreç isteyen sempozyumun 

planlanmasından, geride mutfakta çalışanlara kadar başta SAREN’in 

Müdürü Alb. KÜÇÜKŞAHİN olmak üzere ve tüm mensuplarına, 

koordinatör Albay DEMİR’e, oturum başkanlarına ve raportörlere 

teşekkür ediyorum. Baştan da belirttiğim gibi gerçekten başarılı bir 

sempozyum oldu. Bunun sonuçlarını yazılı hale getirip katılanlara, 

üniversitelerimize, akademik tartışmalar yapan çeşitli kuruluşlara 

göndermeye çalışacağız. Onlar da değerlendireceklerdir. Herkes, kendi 

nasibine düşeni alır ve değerlendirmelerini yapar. Bu arada genç 

arkadaşlarıma bu vesileyle birkaç konuda tavsiyelerde bulunmak 

istiyorum.  

Öncelikle SAREN’in ve Akademilerimizin böyle bir 

sempozyumda bildiri sunarak katkıda bulunmaları çok önemli. Bu 

katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki 

sempozyumlarda diğer arkadaşlarımızın da mümkün olduğu ölçüde, en 

azından uzmanlık kazanmayı düşündükleri konularda gönüllü 

olmalarını, şu an uzman olmasalar bile çalışmalar yapmak üzere gayret 

içinde olmalarını öneriyorum. Tüm bunları yaparken, her şeyin biraz 

geçmişiyle biraz öncesiyle fazla ilgiliyiz. Şüphesiz öncesini bilmediğiniz 

takdirde yeni öneriler ortaya koyamazsınız, veya anlatma güçlüğü 

çekebilirsiniz. Ancak, geçmişten, öncesinden ve önceye ait tespitlerden 
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daha ziyade geleceğe yönelik önerilerin ortaya konulması, buna gayret 

gösterilmesi herhalde daha yararlı olacaktır. Özellikle problem 

çözümünde ve günlük hayatımızda bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. 

Problemleri çözerken de çözmeye çalışırken de problemin öncesi ile çok 

fazla zaman ve emek harcıyoruz. Mutlaka öncesini bileceğiz, çünkü 

çözümler orada yatıyor. Ancak, daha ziyade ileriye yönelik ağırlıklı 

olarak çözüm önerileriyle ilgili çalışmamız daha yararlı olur diye 

düşünüyorum.  

Yine burada takdimleri dinlerken saptadığım bir hususu da 

belirteyim. Bu tamamen benim kişisel değerlendirmemdir. Ancak, farklı 

da olabilir. Genellikle şöyle bir hata içerisinde oluyoruz diye 

düşünüyorum. Çok uzman olduğumuz konularda o büyük birikimden 

dolayı kafamızda birçok şeyi birleştirebiliyoruz ve çok mantıklı, sağlıklı 

sonuçlar çıkartabiliyoruz. Ancak ne söylediğiniz o kadar önemli değil, 

karşı tarafın ne anladığı önemlidir. O nedenle elinizde çok mükemmel 

bir malzeme de olsa, bir fikir de olsa bunu hedef kitleye, karşınızdakine 

anlatamadığınız takdirde pek bir faydası olmayabilir. O nedenle 

amaçlardan biri de bu olmalıdır diye değerlendiriyorum. Acaba bu 

söylediklerimi doğru anlatabildim mi? Fikirlerimi doğru verebildim mi? 

Bunu verebilmek için doğru anlatabilmek için neler yapmam lazım? Bu 

konuda da arkadaşlar gayret gösterirlerse uygun olur.  

Sonuç olarak gerçekten çok faydalı bir sempozyum oldu. Ben 

kişisel olarak çok şeyler öğrendim, ümit ediyorum ki sizler de birçok 

noktayı öğrenmişsinizdir. En azından bundan sonraki çalışmalarınızda 

değişik bakış açılarını dinledik. Bunların analizi, sentezi neticede tahlili, 

bir sonuç çıkartma konusu tamamen bizim kişisel düşüncelerimize bağlı 

olan bir husustur. Ben tekrar tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Baştan da belirttiğim gibi Türkiye coğrafyası gerçekten zor bir coğrafya. 

Bu coğrafyada yaşamanın güzellikleri, özellikleri, fırsatları var. Ama 

bunun yanında birçok riskleri, belirsizlikleri de var. Her güzelliğin bir 

de bedeli oluyor. Biz de bu bedeli ödüyoruz. Dolayısıyla her zaman 

hazır olmamız, dostun düşmanın bölgedeki hedeflerini ve niyetlerini iyi 

değerlendirmemiz ve bütün ülkelerin esas hedefi olan ülkenin 

bütünlüğü, bekası ve milletinin refahını yükseltmek için çalışmalarını 
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Türkiye olarak bizim de yapmamız gerekir. Bu nedenle çok iyi bir 

değerlendirmeyle ve mümkün olduğu ölçüde barışı sağlayarak, 

milletimizin refahını yükseltmek için gayret göstermeliyiz diye 

düşünüyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. 

Saygılar sevgiler sunuyorum.   
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BİRİNCİ OTURUM 

 

RİSK VE TEHDİT KAVRAMINDA YENİ PARADİGMALAR İLE 

ASİMETRİK TEHDİT ANALİZİ 

Hv.İsth.Kur.Alb.Faruk KÖKSAL* 

 

Dünyamız; küresel ve bölgesel gelişmelerle değişimlerin, hayal 

edilemeyecek kadar ivmelendiği (hatta küresel ölçekte günlük/anlık 

gelişmelerin yaşandığı) bir süreçten geçmiştir ve bu süreç halen devam 

etmektedir. İnsanlık da, bu sürecin etkilerini doğrudan ya da dolaylı bir 

şekilde yaşamıştır/yaşamaya devam etmektedir. Bu gelişme ve 

değişimler günümüz küresel düzeni belirlemede doğrudan etkin 

olmuşlar, ivmenin böylesine hızlı olması ise değişimin ve getirdiklerinin 

ilk anda algılanamaması, ya da sorgulanamamasına neden olmuştur. Bu 

ivmenin biraz hız kaybettiği günümüzde ise oyuncular, şimdi, değişimi, 

değişimle gelen yeni kavramları sorgulamaya, bundan sonra yaşanacak 

döneme hazırlıksız yakalanmamanın yollarını aramaya başlamıştır.  

Bu kapsamda yaşanan bu süreci ve süreçle beraber gelen kavram 

ve değişimleri sorgulayabilmenin, ya da doğru olarak 

çözümleyebilmenin ilk adımı, değişimlerin temel nedenlerini veya ortak 

paydalarını belirlemektir. Bu yaklaşım, yaşananların ayrıntısında 

boğulmadan, yaşanabileceklere ışık tutmanın da yolunu gösterecektir.  

Yakın geçmişimizi oluşturan ve giriş bölümünde üstü kapalı 

olarak verilen bu değişimlerin (Doğu Bloğunun çöküşü, ulus devletlerin 

doğuşu, Balkanların istikrarsızlaşması, dikta yönetimlerinin devrilişi 

v.b.) üzerine kurgulandığı temel kavramlar; risk ve tehdit ve bu 

kavramların türevi olarak sunulan asimetrik tehdittir. Zira geçmişten 

günümüze küreselleşmenin etkilerinin hissedildiği tüm alanlarda 

yaşanan gelişme ve değişimlerin temelinde, yukarıda da vurgulandığı 

üzere, bireylerin, kurumların, ulus devletlerin ve uluslararası 

kuruluşların güvenlik algılamalarındaki değişimler, buna bağlı olarak 

da, risk ve tehdit kavramlarına getirilen yeni anlamlar yer almaktadır. 

                                                 
*
 Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğretim Elemanı 
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Bu nedenle günümüzde ivmesini geçmişe kıyasla kaybetse de sürmekte 

olan bu değişimi anlamanın en sağlıklı yolu, değişimin temel kavramları 

olan risk ve tehditte yaşanan değişimi (paradigma değişimi), söz konusu 

kavramların anlamlarına inilerek incelenmesi, bilahare bu değişimden 

türetilen ve uluslararası ortama adeta dayatılan “Asimetrik Tehdit” 

kavramının çözümlenmesidir.  

Ulaşılacak sonuçların, geleceğin daha bilinçli belirlenmesinin ya 

da gelecekte karşılaşılabileceklerin benzer şekilde daha sağlıklı 

yorumlanabilmesi/algılanabilmesinin çıkış yollarını oluşturacağına 

inanılmaktadır.  

Risk ve Tehdit Kavramları ve Açıklanması: 

İnsanlığın var oluşu kadar eski olan “Tehdit” kavramının sözlük 

anlamı TDK Sözlüğünde “Gözdağı” olarak verilmektedir. Kavramın 

eylem biçimi ise “Gözdağı vermek” olarak açıklanmaktadır. 

Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü ise, terimi askeri bakış açısı ile 

ele alarak; 

“Ulusal çıkar ve güvenliğe yönelik her çeşit girişim ve faaliyet” 

olarak tanımlamakta, “Saldırgan ve saldırgan olması olası ülkelerin harp 

gücü ve hazırlıkları”nı ise en büyük tehdit unsuru olarak kabul 

etmektedir.    

Kelimenin İngilizce karşılığı olan “threat” kelimesi ise İngilizce 

sözlüklerde; 

“Birisini, bir diğerinin istediklerini yapmaması durumunda 

cezalandırma veya ona zarar verme niyetinin ifadesi, 

Gelen bir tehlikenin, sorunun işareti veya ikazı” (Oxford Sözlük, 

s.900) olarak tanımlanmaktadır.  

Kelimenin çeşitli kaynaklarda farklı tanımlamalarının 

bulunabileceği malumdur. Bu nedenle kelimenin sözlük anlamlarına 

ilişkin sözlük karşılıklarını çok çeşitlendirmeden, kavramın verilen bu 

sözlük anlamları üzerinden irdelenmesine geçildiğinde tespit edilen 

hususlar şu şekilde özetlenebilmektedir:  
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Tehdit kelimesi; 

* “Gözdağı, korkutma, zarar verme” gibi “eylemler”,  

* Hasmın, bu eylemlerin, bazı şartların gerçekleşmemesi 

durumunda uygulamaya sokulacağına ilişkin bir “niyetinin beyanı”, 

* Ya da muhatabın, bu eylemlere muhatap olacağına dair 

“algılama”sı (gelen bir tehlikenin, sorunun işareti veya ikazı) unsurlarını 

içinde barındırmaktadır.  

Kelimenin, ya da kavramın sahip olduğu bu unsurlar, kavramın 

doğru algılanmasının ve dolayısı ile bildirinin bundan sonraki 

bölümlerinde getirilecek olan yorumların daha kolay anlaşılmasının 

çıkış noktaları olacaktır.  

Bu unsurlardan, “eylemler” ve “niyet beyanı”, herhangi bir 

tereddüde meydan bırakmadan açık ve kesin olarak 

belirlenebilmektedir. Burada önem arz eden husus, yaklaşan bir tehlike, 

sorunun işaret ve ikazının algılanmasıdır ki, tehdidin belirlenmesindeki 

(siyasi amaçların dışında) farklılıkların temelini de, bunların 

algılanmasındaki farklılıklar ya da yetersizlikler oluşturmaktadır. Bu 

husus özellikle, birinin tedhişçi olarak algıladığının, diğeri tarafından 

kurtuluş savaşçısı olarak kabul edildiği günümüz güvenlik ortamında 

çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu tespiti, ileride dönmek üzere, bu noktada bırakarak, tehdidin 

küçük kardeşi ya da bir adım öncesi olarak tanımlanabilecek Risk 

kavramı da benzer yöntemle ele alındığında ilk aşamada göze çarpan 

hususlar şu şekildedir; 

TDK “risk”i, zarara uğrama tehlikesi (olasılığı) olarak 

tanımlamaktadır.  

Kelimenin İngilizce karşılığı ise;  

“Tehlike, ıstırap, zarar veya yaralanma ile karşılaşma olasılığı 

veya şansı” olarak verilmektedir (Oxford, s.733). 

Bu tanım tahlil edildiğinde riskin, tehditten farklı olarak “niyet 

beyanı” unsurunu taşımadığı görülecektir. Tehditte hasmın, 

muhatabının iradesi ve denetimi dışında yönelttiği cezalandırma beyanı 

mevcutken, riskte bu söz konusu değildir. Riskte (zarara uğrama 
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olasılığında) birimin kendi iradesi ile başlatılan bir eylemin olası 

sonuçları söz konusudur.   

Bunun yanı sıra, karşı tarafın diğerini doğrudan hedef almayan 

bir eylemin, muhatabına dolaylı yönden zarara uğratma olasılığı da 

mevcuttur.  

Yani zarara uğrama olasılığı, risk iki durumda oluşur: 

* İlkinde birey, riski göze alır, yani irade bireye aittir.  

* İkincisinde ise, bireyin iradesi dışında gelişen olaylar o birey 

için risk yaratır.  

Bu noktada, ister bireyin iradesi ile ister iradesi dışında olsun, 

ortaya çıkan zarara uğrama olasılığının gerçeğe dönüşmesini önlemek 

adına denetim altında tutulmasının gerekliliği gibi bir durumla 

karşılaşılmaktadır ki, bu da bizi “Risk Yönetimi” kavramına 

götürmektedir. Hedefe giden yolda hesaplanmış ya da hesaplanmamış 

risklerin yönetilebilirlik derecesi ise riskten tehdide geçişin ölçüsü olarak 

kabul edilir. Bir başka deyişle risk yönetilebilir, ancak tehdit 

yönetilemez. Yönetilemez duruma gelen risk, artık risk olmaktan çıkıp 

tehdit olmaya başlamıştır ve tedbir alınmasını gerektirir.(Küçükşahin, 

2006)  

Tehdit ve risk kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için çok 

yakın tarih ve bölgemizden bir örnek verecek olursak, ABD gibi bir 

ülkenin Irak’ın elindeki KİS’i ve teröre verdiği desteği kendisine ve 

uluslararası güvenliğe tehdit olarak göstermesine karşılık, güç 

dengesizliği dikkate alındığında aslında Irak ABD için “yönetilebilir 

risk”, ABD ise Irak için “tehdit” oluşturmuştur. 

Bu noktada her iki kavramın sözlük anlamları yan yana 

konulduğunda, ortak paydalarının ya da ortak unsurun “tehlike” 

kelimesi olduğu görülmektedir. Bu kelimenin sözlük anlamı ise, riskten 

tehdide geçiş şartının ipuçlarını vermektedir. 

TDK Sözlüğü iki kavramın da ortak unsuru olan “Tehlike”yi; 

“Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum” olarak 

tarif etmektedir.  
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Bu tarifi bir cebir denkleminde bir X değerinin, Y ve Z değerlerini 

içeren diğer denklemlere taşınması gibi taşıyacak olursak “tehlike”nin;  

* Olasılık halinin Risk,  

* İşareti, ikazının ise tehdit ya da başka deyişle, riskin tehlikenin 

olasılık hali, tehdidin ise tehlikenin işareti ikazı olduğu gibi bir çözüme 

ulaşırız ki, bu da bize riskten tehdide geçişin çözümünü verecektir.   

 

Paradigma 

Risk ve tehdit kavramlarının, değişen küresel değerler 

kapsamında değişime uğraması, dolayısı ile bireylerin, kurumların, 

devletlerin, uluslararası kuruluşların güvenlik ve tehdit algılamalarında 

değişimler yaşanması kaçınılmazdır.  

Bu kapsamda bir değişimin incelenebilmesi için, önce değişime 

uğrayan değerin ortaya konulması gereklidir. “Değer” olarak ele alınan 

kavrama ilişkin ortak kabuller de, bir başka kavramı, yabancı dilde 

kullanılan şekli ile dilimize giren “paradigma” kavramını gündeme 

getirmektedir.  

Paradigma kelimesinin sözlük anlamının yanı sıra, felsefi anlamı 

da araştırıldığında, çok fazla sayıda tanımlamalar olduğu görülecektir.  

TEHDİT 

TEHLİKE 

Yönetilebilirlik  

Büyük zarara ya da yok olmaya yol açabilecek 

durum 

OLASILIK 



 

 6 

Bununla birlikte TDK Sözlüğü kelimeyi;  

* Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek 

olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran öğelerin oluşturduğu bütün, 

dizi.  

* Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak 

değerler ve anlayışlar dizisi.  

* Model anlamlarında tanımlamaktadır.  

Prof.Dr.Tamer KOÇEL ise paradigmayı; 

“Kişisel görüş açısı, zihin yapısı, insanın dünyayı algılamak ve 

anlamak; olayları düşünmek ve irdelemekte kullandığı temel bakış 

açıları, dünyaya bakış gözlüğü” (Koçel, Yönetim Ders Notları) olarak 

tanımlamaktadır.  

Buna karşılık kavramı, günümüz Türkçesi ile basit olarak “ortak 

kabul görmüş değerler dizisi” olarak kabul etmek, anlaşılırlığı açısından 

en uygun yaklaşım olarak görülmektedir.    

Paradigma kavramının ele alınmasının nedeni, yazının ilerleyen 

bölümlerinde değinilecek olan yaklaşımların alt yapısını oluşturmasıdır. 

Gerçekten de, paradigma kelimesinin alınacak tüm tanımlamalarında 

yer alan değerlerin kimler tarafından belirlendiği, kimler tarafından, 

hangi şartlar altında, nasıl algılandığı ya da sorgulanmadan doğru 

olarak kabul edildiğine bir göz atmak ya da konuyu bu bakış açısı ile 

masaya yatırmak, “ortak kabul edilirlik”in geçerliliğini belirlemek 

açısından önemlidir ve bunun yolu paradigma kavramının, bu bakış 

açısı ile dikkatlere sunulmasından geçer.  

Zira, paradigmalar, Prof.Dr.Tamer KOÇEL’in tarifinde yer aldığı 

gibi değerlerin gruplar, zümreler, toplumlar veya ülkeler arasında ortak 

olarak kabul görüp paylaşılmasına göre etki alanını genişletebilmektedir 

ve bu kapsamda paradigma, algılamaların biçimlendirilmesinde 

doğrudan bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle paradigmaların doğruluğu 

büyük önem arz etmektedir. Buna karşılık paradigmaların bazı 

topluluklar tarafından, belirli amaçlara hizmet edecek şekilde 

üretilmesine karşılık, bunların diğer bazı topluluklar tarafından, 

bünyeye uygunluk ve doğruluk sorgulamaları yapılmadan kabul 
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gördüğü, bunun da o toplulukları “yönetilen” sınıfına düşürdüğüne 

inanılmaktadır.  

Değişen Tehdit Paradigmaları 

Bu yaklaşım ve bakış açısının verilmesinden sonra yazının 

merkezinde yer alan temel kavramlardan risk ve tehdidin “ortak kabul 

görmüş değerler dizisi”nde, geçmişten günümüze ne gibi değişimler 

yaşandığı ve bu değişimleri yaratan temel noktaların neler olduğuna bir 

göz atalım.  

Bu değişimin miladı olarak, çeşitli bakış açılarına göre Doğu 

Bloğu’nun parçalanması, 11 Eylül saldırısı, küreselleşmenin siyasi ve 

iktisadi etkilerinin giderek etkinleşmesi gibi farklı tarih, süreç ve olaylar 

alınabilir. Bu unsurlar içinde, tehdidin ortak değerler dizisindeki 

değişim üzerinde, içeriği ve kapsamı üzerinde genel bir mutabakat 

bulunmamakla birlikte, çoğunlukla "Batı'nın başta siyasal ve iktisadi 

olmak üzere tüm yapıları ve değerleriyle dünya çapında yayılması" 

(Erhan, 2003, par.1) olarak tanımlanan “Küreselleşme” sürecinin ve bu 

sürecin yarattığı yeni dünya düzeninin, diğerlerine kıyasla daha fazla 

etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte değişimin miladını 

belirleme çabasının, değişimin bir takvime oturtulmasına hizmet 

etmenin dışında konuya çok fazla bir katkı sağlamayacağına 

inanılmaktadır. Bunun da ötesinde, tehdidin değerler dizisindeki 

değişimin belirli bir olay ya da döneme odaklanması, bu yazının 

amacını aşan iddialı bir yaklaşım olacaktır ve bu nedenle böyle bir milat 

belirlenmesi yapılmamıştır. Buna karşılık, tehdidin algılanış 

biçimlerinde geçmişte ve günümüzdeki değişimleri ve bu değişimlerin 

nelerden etkilendiğini ortaya koymak, amaca daha fazla hizmet edecek 

bir yaklaşım olarak görülmüştür.  

Tehdit algılamalarındaki değişimin asli nedenlerinden biri olarak 

görülen “Küreselleşme”,  en basit şekilde, çağımızın kaçınılmaz bir 

olgusu olarak karşılıklı olarak bağların artması ve birbirinin varlığına 

ihtiyaç duyma üzerine kurulu bir süreç” (Koçel, Yönetim Ders Notları) 

şeklinde tanımlanmaktadır.  

Amerikalı yazar-strateji uzmanı Thomas P.M. BARNETT ise 

Pentagon’un Yeni Haritası-2 (Barnett, 2006, s.17) adlı kitabında 

küreselleşmeyi; 
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“Dünya ölçeğinde bütünleşme ve artan ticaret, sermaye, fikir ve 

insan akımları.” olarak tanımlamaktadır. BARNETT, küreselleşme 

tanımını burada kesmemekte ve bunun bir adım ötesinde; 

“ABD Hükümetinin 11 Eylül’e kadar küreselleşmeyi esas olarak 

bir “İktisadi Kurallar” dizisi olarak tanımlama eğilimi içinde olduğunu, 

ancak, terörizme karşı küresel savaş sayesinde, benzer şekilde bir 

“Güvenlik Kuralları Dizisi”nin de açık şekilde tebliği ve dayatılmasının 

da küreselleşme için bir zorunluluk olduğunu” ifade etmektedir.  

BARNETT’in düşüncelerine önem kazandıran husus, 

küreselleşmeyi nasıl tanımladığından ziyade, ikinci bölümde ifade ettiği 

küreselleşmeye, ulusların geleceğini ne şekilde etkileyeceği belli 

olmayan bir “Güvenlik Kuralları Dizisi” ile güvenlik boyutu getirilmesi 

veya başka bir deyişle küreselleşmede ciddi bir eksen kaydırma 

yönündeki anlayış ve yaklaşımıdır. BARNETT’ın bu düşüncesi, 

“Asimetrik Tehdit”in tahlili aşamasında daha açık olarak görüleceği 

üzere, paradigmaları (değerler dizisini) hangi egemen anlayış ve 

yaklaşımların oluşturduğunun açık bir işaretidir ve bu nedenle doğru 

olarak algılanmalıdır.  

Bu tespitlerden sonra, risk ve tehdit değerler dizisindeki 

değişime dönülecek olursa, bu kapsamda, iki dönemin kıyaslanması, 

değişimin ve nedenlerini ipuçlarını verecektir. Bu dönemler Soğuk 

Savaş ve Soğuk Savaş Sonrası (Tek Kutuplu/Çok Kutuplu) dönemleridir.  

Soğuk Savaş Dönemi’nin belirgin özellikleri en basit biçimde şu 

şekilde özetlenebilir: 

Bu dönemde ülkelerin/ittifakların birbirlerine yaptırımda 

bulunma ya da gözdağı verme vasıtaları (çeşitlilik açısından) son derece 

sınırlıdır ve nihayette askeri güce dayanır. Kutuplaşma mevcuttur, 

ülkelerin coğrafi sınırları son derecede büyük önem taşımaktadır ve sıkı 

bir denetim söz konusudur. Devletler ve toplumlar birbirlerine, 

bugünkü anlamına göre kapalıdır, bu kapalılığın doğal sonucu olarak 

uluslar birbirini tanımamaktadır ve bilinmeyenden korku 

duyulmaktadır. İletişim sınırlıdır, iktisadi ilişkiler mal alışverişi 

şeklindeki sınırlı ticaretin dışında mevcut değildir ve devlet 

denetimindedir. Dolayısı ile iktisadi kurum ve kuruluşların, özel 
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teşebbüsün, şirketlerin birbirleri ile ilişkileri ve birbirlerine bağımlılıkları 

bugünkü anlamda söz konusu değildir.  

Böyle bir ortamın güvenlik endişeleri ya da yaklaşımları, 

devletlerin sınırlarının ötesinden kaynaklanan askerî tehdide 

dayandırılmaktadır. Bunu bertaraf etme adına hasmı caydırmanın yolu 

da yine askerî güce dayandırılmakta, tehdidi caydırabilecek yeterlilikte 

askeri güç elde etme çabalarına yönelinmektedir. Askerî güç kazanma 

yönündeki çabalar ise karşı tarafın güvenlik endişelerine kapılmasına 

neden olmaktadır. Yani güvenlik endişeleri de, tehdit algılamaları da 

askeri güç eksenlidir ve bu iki unsur birbirini sürekli tetikleyerek adeta 

bir kapalı çevrim oluşturmaktadır.  

Böyle bir ortamda risk ve tehdit değerler dizisi; nükleer gücü, 

soğuk savaşı, KİS’leri* genel tehditler olarak kabul etmektedir. Bu 

ortamda düşman ve tehdidin yönü bellidir. Bu nedenle belirsizliğin 

beslediği risk olasılıkları düşüktür. 

Bu görünüm, Soğuk Savaş Dönemi’nin bilinen gelişmeler sonucu 

sona ermesi, bu gelişmelerin etkisi ile küreselleşmenin ivme kazanarak 

etkinliğini artırması, ortaya çıkan yeni dünya düzeninde yeni 

kavramların türemesi sonucu değişmiştir.  

Küreselleşmenin kazandığı ivme ve getirdiklerinin sonucunda 

Tek Kutuplu/Çok Kutuplu Dönemin belirgin özellikleri ise şu şekilde 

özetlenebilmektedir:  

Kutuplaşma ortadan kalkmıştır ve en azından şimdilik bir 

kutuplaşma görülmemektedir. (Şimdilik tanımlaması; RF’nin iktisaden 

ve siyaseten güçlendikçe değişen söylemleri ve yeni açıklanan askeri 

doktrinine dayandırılmaktadır. RF Devlet Başkanı’nın son dönemdeki 

AKKA’dan çekilebilecekleri yönündeki açıklamalarının (Milliyet, 07 Nis 

2007) yanı sıra, askeri doktrininde birinci öncelikli tehdidin uluslararası 

terörizmden (tedhişten) Batı ve NATO’ya kaydırılması (Milliyet, 08 Mar 

2007), RF’nin geçmişte düşüncede kalan ABD ve NATO’ya karşı bir 

kutuplaşma niyetinin yakın bir gelecekte uygulamaya dönebileceği 

yönünde endişelere neden olmaktadır. Bunun uluslararası dengeler ile 

siyasi ve iktisadi gerçeklerle ne kadar örtüşeceği bilinmemekle birlikte, 

                                                 
* KİS: Kitle İmha Silahları 
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orta ve uzun vadedeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiği 

düşünülmektedir. Sınırlar gevşemiştir. Küresel iktisadi düzen, ulus 

devletlerin bu alandaki denetimlerini büyük ölçüde zayıflatmış, özel 

sermaye, çok uluslu şirketler bu alanda hakim güç olarak ortaya 

çıkmışlardır. Dolayısı ile çok uluslu şirketlerin çıkarları, siyasileri 

yönlendirecek konuma gelmiştir. Sınır tanımayan teknolojik gelişim 

kitle iletişim araçları (KİA)’nın etkinleşmesine, bu da toplumların 

aralarında sınır olmadan birbirlerine açılmalarına ve tanımalarına neden 

olmuş, bunun sonucu olarak davranış ve kavrayış biçimlerinin 

değiştiren kültürel etkileşim hızlanmıştır. Ulus devletler ya da ittifaklar, 

güçlüden güçsüze birbirine bağımlı hale gelmiştir.   

Bu ortamın; güvenlik endişelerini ve tehdit algılamalarını 

etkilemesi ve bunlar üzerinde değişiklikler yaratması kaçınılmaz bir 

sonuçtur. Hasmın muhatabı üzerinde yaptırım vasıtalarını son derece 

genişleten ve çeşitlendiren bu ortamda, ülkeler arasında iktisadi ağırlıklı 

yakın işbirliği ve bağımlılık, savaşın iktisadi faturasını yükseltmiş ve 

askeri gücün; “siyasetin farklı araçlarla devam ettirilmesi” kapsamında 

tercih edilirlik önceliğini düşürmüştür. Yaptırımlar, güçlünün siyasi, 

iktisadi sosyal alanda güçsüz ve bağımlı üzerindeki egemenliği üzerine 

oturtulmuş ve bu egemenlik sayesinde oluşturulmuş kurallar dizisine 

bağlanmıştır.   

Bazı düşünürler bu değişimin jeostrateji, bilgi ve yönetim 

alanlarında yaşanan devrimlere ve bu devrimlerin dünya siyaseti ve 

ilişkilerde değişikliklere, buna bağlı olarak da ülkelerin tehdit ve 

düşman algılamalarını tarif eden yöntemlerin de değişmesine neden 

olduğunu belirtmektedirler.(Stratejik Araştırmalar Enstitüsü sitesi,  

05 Nis 2004, par.1) 

Bu değişimin ulus devletlerin ve ulusların düzenlerinde yarattığı 

bu etkilerin yanı sıra, yeni ulus devletlerin ortaya çıkışı, eski diktacı ulus 

devlet yönetimlerinin çöküşü ve istikrarsızlık içine düşmesi gibi 

nedenlerle bölgesel çatışmalar, yönetim zafiyetleri ve belirsizlikler 

görülmeye başlanmıştır. Bu değişim, güvenlik anlayışında ve tehdit 

algılamalarında ciddi kaymalara neden olmuş ve sonuçta; başarısız veya 

çöken devletler, bölgesel çatışmalar, örgütlü suç (uyuşturucu kaçakçılığı, 

kadın ticareti, yasadışı göç) küresel tedhişçilik (terörizm), KİS’in 

yayılması, küresel ısınma muhataplarının risk ve tehdit algılamaları 
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kapsamına girmiştir.(Buharalı, Haz-Tem 2004, ss.18-21). Böyle bir 

ortamda artık, tehdidin yönü ve düşman belirsizdir, kaos ortamı 

mevcuttur, ilişkilerin geçmişe kıyasla karmaşıklığı ve değişkenliği, 

riskleri artmış ve çeşitlendirmiştir.  

Evrim geçirmiş bu yeni tehdit biçimi, "Asimetrik Tehdit" olarak 

adlandırılmaktadır.(Erhan, 2003) 

Bu noktada, Asimetrik Tehdidin çözümlenmesine geçmeden 

önce, bir noktaya işaret etmekte yarar görülmektedir.  

Asimetrik tehdit, her ne kadar Batı tarafından “güçsüzün 

güçlüye yönelttiği tehdit” olarak tanımlansa da iktisadi saldırı, etnik 

ayrımcılığın körüklenmesi gibi farklı şekillerde güçlüden güçsüze doğru 

da yöneltilebilmekte ve iktisadi, siyasi, sosyal sistemlerdeki 

huzursuzluğu tetiklemektedir. (Çetin, 2003, par.4) 

Bu noktada, belirlenen bu risk ve tehditler arasındaki ilişkiye bir 

göz atmak, bunların ortaya çıkış nedenlerini ve birbirlerini nasıl 

tetiklediklerini de anlamamıza yardımcı olacaktır. Başarısız veya çöken 

devletler, kendi topraklarında iç çatışmalara ya da bulundukları 

bölgelerde bölgesel çatışmalara uygun ortam hazırlamışlardır. İç ya da 

bölgesel çatışmalar sonucu ortaya çıkan belirsizlik ortamı suç 

örgütlerinin oluşmasına ve herhangi bir denetime tabi olmadan 

faaliyette bulunmalarına yardımcı olmuştur. Suç örgütlerinin para 

kazanmak ya da çıkar elde etmek yönündeki amacı, tedhiş örgütlerinin 

parasal kaynak temin etme endişeleri ile örtüşmüş ve tedhiş örgütleri, 

suç örgütleri aracılığı ile yasadışı yollardan para aklamaya 

başlamışlardır. Aklanan para ise tedhiş örgütlerinin tedhiş vasıtası 

olarak kullanmayı tercih ettikleri KİS’in temin edilmesine yardımcı 

olmuştur. KİS’in bu kadar yayılması ise, başarısız veya çöken devletlerin 

yarattığı denetim boşluğu sayesindedir. Görüleceği üzere günümüzde 

risk ve tehdit olarak kabul edilen unsurlar arasında kapalı bir çevrim 

mevcuttur ve bu çevrim, zincirin bir yerden kırılmaması durumunda 

işleyip duracaktır. Bununla birlikte, burada önemli olan bu zincirin 

kırılması kadar, zincirin neden ve kimler için işlediği ve hangi 

yöntemle/nasıl kırılacağıdır ki, bu nokta bazı küresel yaklaşımların 

neden sorgulanması gerektiğinin de çıkış noktasını oluşturmaktadır.  
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Bu kapsamda; bu yeni risk ve tehdit değerler dizisinin büyük 

ölçüde belirli merkezlerin güvenlik endişelerine hizmet edecek şekilde 

üretildiğine, daha da önemlisi ilgi ve çıkar alanı dışındaki benzer 

tehditlerin, bu merkezlerin tehdit listesine alınmadığına inanılmaktadır. 

Dolayısıyla “ortak güvenlik” kurumlarının; bu merkezlerin amaçlarına 

hizmet edip, diğer ortaklarının güvenlik endişelerini (tehdit 

algılamalarını) “ortak güvenlik” şemsiyesinin dışında bıraktığı yönünde 

tereddütler oluşmaktadır. Bu tereddütlerin ve sorgulamaların temel 

kaynağı da, tek bir ülkenin, küresel çıkar ve amaçları uğruna hayali 

tehdit yaratması, bu tehdidi, şaibeli bir tedhiş saldırısı ile milatlaştırıp, 

tüm uluslara ve uluslararası güvenlik kuruluşlarına benimsetmesi, 

buradan hareketle de tehdidin kaynağı olarak gösterilen ülkeyi işgal 

etmesidir. Bahse konu tedhiş saldırısının; benzersizliği, verdiği hasar ve 

daha da önemlisi ulaşabileceği hayal dahi edilemeyen okyanus ötesi bir 

ülke topraklarına nüfuz edebileceğini göstermesi, başlangıçta tüm 

insanlığın bu üretilmiş düşünceyi kabullenmesine ve bu düşünce 

etrafında kenetlenmesine yol açmıştır. Ne var ki bu destek ve kabul 

zaman içinde bu ülkenin yarattığı yapay düşmanın peşinden bağımsız 

bir ülkeye girişine kadar devam etmiş, ancak bu müdahale ve 

sonrasındaki gelişmeler, genelleme yapılamasa bile sağduyu sahibi 

zihinlerde yeni sorgulamaların da başlangıcını oluşturmuştur.  

Bu nedenle ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin kendi dinamikleri 

ve güvenlik algılamaları ışığında yaratılmış risk ve tehdit değerler 

dizisine temkinli yaklaşılmasında ve gelişmekte olan ülkelerin kendi 

ülke gerçekleri ışığında kendi tehdit ve risk değerler dizisini 

oluşturmalarında yarar görülmektedir.  

Bu tespitin Türkiye açısından somut örneği olarak verilebilecek 

son dönem gelişmeleri kapsamında; 

* Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, metro hattındaki Kızılay 

İstasyonu'nda açtığı mescidin, her cuma, namaz saatinde istasyondaki 

yaya trafiğini de etkileyecek biçimde dışarıya taşması (Haber1 sitesi, 10 

Mar 2007),  

* Sağlık Bakanlığı bahçesinde bakanlık çalışanlarının namaz 

kılması, (Milliyet, 13 May 2006) 
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* Bir üniversite öğretim üyesinin eşinin kendini peygamber ilan 

etmesi, daha vahim olarak vatandaşların buna itibar etmesi, (Haber 

vitrini, 16 Ara 2006) 

* 03 Aralık 2006 tarihinde Ankara’da Kocatepe Camii’nde Îlmi ve 

Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen “Resmi İdeoloji 

Kıskacında Eğitim Sistemi ve Din Eğitimi” konulu panelde yapılan 

konuşmalarda; 

- Despot oligarşinin zorunlu ideolojik eğitim sorununu çözmeye 

yönelik bir özgürlük mücadelesi verilmesi gerektiği,  

- Özgürleşmenin yolunun, Allah’ın hükümlerini belirleyici kılan 

bir sistemi kurmaktan geçtiği,  

- Cahilleştirici “Harf İnkılabı”nın köksüz bir ulus oluşturma 

amacıyla gerçekleştirildiği,  

- Tevhid-i Tedrisat’la İslami eğitimin ve İslami değerlerin 

yasaklandığı, Kemalist dogmacılığa teslim edilen eğitim sisteminde 

niteliksiz bir gençlik yetiştirildiği,  

- Allah’ın ayetlerinden olan resmi dil dışındaki diller gelişme ve 

yaşama imkanından mahrum bırakılarak, düşünceyi ve tefekkürü 

dumura uğratan büyük bir zulmün altına imza atıldığı şeklinde 

düşüncelerin dile getirilmesi ve bu konuşmaların tamamının vakfın 

resmi sitesinde yayımlanması, 

* Bir tiyatro sanatçısının gösterisi sırasında kredi kartlarını PKK 

Tedhiş Örgütü’ne benzetmesine, seyircilerin tepki göstererek salonu terk 

etmesi, (Milliyet, 18 Oca 2007) 

* Bir siyasi parti temsilcisinin, Türkiye sınırları dışındaki bir 

bölgeye yapılacak müdahaleyi, Türkiye sınırları içindeki bir şehre 

yapılmış sayacakları yönündeki açıklaması, (Milliyet, 22 Şub 2007) 

* Yine aynı siyasi parti temsilcilerinin, terör örgütü elebaşısının 

hapiste zehirlendiği yönünde sözde duyumlardan hareketle, 

düzenlediği basın toplantısında bunun sonuçlarını hiç kimsenin hesap 

edemeyeceğini açıklaması,  

* Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen oluşumun açtığı üniversitelere, 

özellikle Türkiye’nin güneydoğu bölgesinden gençlerin ilgi göstermesi 
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(Milliyet, 23 Kas 2005) kimilerince, görünür boyutları ile günümüz 

Türkiye’sinin olağan olayları gibi görülebilecektir.  

 

Ancak, bu gelişmelerin arkasının ve tabanının iyi anlaşılması; bir 

ülkenin kendi iç dinamiklerini doğru tanımlaması ve doğru değerler 

dizisi üretebilmesi açısından önem arz etmektedir. Her bir olayın ve 

resmin arkasının doğru okunması, resmin görünür yüzünün değil, 

görünmeyen yüzünün sezilebilmesi, bir başka deyişle algılamalardaki 

isabet, risk ve tehdit değerler dizisinin oluşturulmasında doğruluk 

payını artıracaktır.  

Asimetrik Tehdidin Çözümlenmesi ve Değişim İçinde 

Değerlendirilmesi  

Bu tespitlerden sonra yaratılan bu yeni tehdit algılamaları içinde 

en çok kavram karmaşası yaratan Asimetrik Tehdit kavramına göz 

atabiliriz.  

Asimetrik Tehdit bu yeni küresel ortama ve düzene en fazla 

uyum sağlayan bir kavram olarak sunulmuştur.   

Asimetrik tehdit yeni küresel ortam ve düzene en fazla uyum 

sağlayan bir kavram olarak sunulmuştur. Bunun ne ölçüde doğru 

olduğunu anlayabilmek için kavramın hem kelime anlamı, hem de 

tanımları kapsamında çözümlenmesinde büyük yarar görülmektedir.  

Asimetri, karşılığı olmayan, denk gelmeyen demektir. 

Bu kelime, bu anlamı ile “tehdit” kelimesi ile birleştiğinde, 

“Karşılığı olmayan, denk gelmeyen tehdit”, bir adım daha ileri gidip, 

tehdit kelimesinin anlamını açarak ifade ettiğimizde ise, “Karşılığı 

olmayan, denk gelmeyen gözdağı, zarar verme niyetinin beyanı, tehlike 

işareti, ikazı” gibi bir açılım ortaya çıkmaktadır.  
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Bu açılımın akla getirdiği ilk soru; gözdağının, zarar verme 

niyetinin beyanının, tehlike işareti/ikazının karşılıksız, denksiz olması 

için ne gibi özellikleri olması gerektiğidir. Cevabı olmayan bu soru ise 

ikinci sorunun yolunu açmaktadır ki o da, mantıklı bir açıklaması 

olmayan bu kavramın neden yaratıldığıdır. 

Bu sorulara cevap bulabilmek amacı ile kavramın tanımlarına ve 

sahip olduğu ileri sürülen özelliklerine bir göz atmakta yarar 

görülmektedir.   

Asimetrik Tehdit, MGK tarafından; 

“ Yarattığı ani ve hazırlıksız durum nedeni ile ülkelerin siyasi, 

sosyal ve iktisadi sistemlerinde istikrarsızlıklara neden olan, düşük 

seviyede kuvvet ve teknoloji kullanılarak etkin olmayı amaçlayan 

tehdittir.” şeklinde tanımlanmaktadır. (MGK Sitesi, 2006, Aktaran: 

Küçükşahin ve Akkan, 2006, s.6) 

ABD Gnkur.Bşk.lığı tarafından ise; 

“ Hasmın normal hareket tarzlarından belirgin bir şekilde farklı 

yöntemlerle, bir yandan onun zayıflıklarını istismar ederken, diğer 

yandan kuvvetlerini yıkmak maksadıyla yapılan girişimler” olarak 

tanımlanmaktadır. (Salisbury, 2006 Aktaran: Küçükşahin ve Akkan, 

2006, s.6) 

Asimetrik Tehdidin açık bir tanımının yapılabilmesi için 

özellikleri ve sonuçlarının ortaya konmasında yarar görülmektedir. Bu 

kapsamda kabul edilebilirliği yüksek tanımlarından birisi de Colin 

Asimetrik Tehdit :  

    Karşılığı olmayan, denk gelmeyen tehdit 

Asimetri : Karşılığı olmayan, denk gelmeyen 

Gözdağı Tehlike İşareti  Zarar Verme Niyet Beyanı 
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GRAY’a aittir (Gray, 2005, Aktaran: Küçükşahin ve Akkan, 2006, s.7). 

GRAY’e göre asimetrik tehdit; 

* Alışılmadık ve sıra dışıdır.  

* Özellikli varlıklarımızı (asker, ağırlıklı olarak sivil) hedef alır. 

* Yalnızca çıkarları değil, diğer alanlarda da güç dengelenmesini 

hedef alır.  

* Aynı şekilde, orantılı ve fark gözeterek cevap verilmesi zordur.  

* Bilinmediği için korkutuculuğu yüksektir. 

Bunun yanında genel özellikler olarak da; orantısızlığı, sıra 

dışılığı (öngörülemezliği), çok yönlülüğü (askeri, iktisadi, sosyal, 

kültürel), hedef gözetmezliği, zayıflıkları istismar ediciliği, psikolojik 

etki odaklı oluşu, maliyet etkin oluşu, teknolojiyi farklı konseptle 

kullanışı, dinamikliği sayılabilmektedir. 

Bu tanımların çözümlemeci bir bakış açısı ile ele alınması 

durumunda, aslında tarif edilenin tehdidin değil, eylemin asimetrisi 

olduğu görülecektir. Zira birinci tanımda, ani ve hazırlıksız durum 

yaratan, kuvvet ve teknoloji kullanımını amaçlayan eylemlerden söz 

edilmektedir. İkincisinde ise; istismar eden, belli bir maksadı güden 

farklı yöntemler tanımlanmaktadır. Özellikleri ise, hep bir eylemin 

özellikleri ya da sonuçlarından bahsetmektedir. Oysa tehdidin tanımı 

hatırlanacak olursa, tehdidin unsurları olan niyet beyanı, gözdağı, 

korkutma ve algılama unsurları ne beyanın amacını, ne de eylemin 

yöntemini açıklayan hususlardır. Tehdidin tanımlanmasında yapılan 

genel hata, tehditle eylemin karıştırılmasıdır. Tehdit, eylem öncesi 

dolaylı ya da dolaysız söylemdir. Daha ortada eylem yoktur. Söylemin, 

algılamanın, tehlike ikaz ya da işaretinin doğrudan ya da dolaylı olarak 

ifadesinde asimetriklik söz konusu olamaz. Hasım, tehdit ederken 

simetrik ya da asimetrik eylemde bulunacağını beyan etmez. Ya da 

ikazın, işaretin simetrik ya da asimetrik algılanması diye bir durum söz 

konusu değildir. Bu nedenle, tehdidin eyleme geçtikten sonraki 

aşamasındaki bazı özelliklerin (asimetrisinin), tehdidin asimetrisi olarak 

tanımlanması doğru değildir.  

Burada asıl dikkat edilmesi ve önem verilmesi gereken husus, 

tanımlarda ya da özelliklerde verilen ‘’yaratılan ani ve hazırlıksız 
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durum’’ ile “öngörülemezlik”tir. Eylemin şekli, yeri ve zamanı 

konusunda öngörüde bulunulamaması, bu tehdidi klasik tehditten 

ayıran en temel özellik olarak göze çarpmaktadır. Bu tür tehditler 

sonucu gerçekleşebilecek eylemler konusunda “öngörme” 

yeteneklerinin ve önlemlerinin geliştirilebilmesi, tehditle mücadelenin 

ön koşulları arasında görülmektedir. Bununla birlikte çoğu zaman 

tehdidin nerede, ne zaman ve nasıl eyleme dönüşeceğinden çok, 

tehdidin varlığından dahi haberdar olunamadığına inanılmaktadır ki, 

bu, makalenin giriş bölümündeki öngörülemezliğin panzehiri olan 

‘’algılama’’nın neden önemli olduğunun, günümüz Türkiye’sinden 

verilen örneklerin ne anlama geldiğinin cevabını oluşturmaktadır. 

Bu tespitten hareketle, tehdidin değil ama eylemin asimetrisinin 

söz konusu olduğu, kabul edildiği bu nokta yeni bir kavrama geçiş 

noktası olarak alınmıştır. Bu kavram; tehdidin değil, eylemlerin 

asimetrik olabileceğinin bir başka teyidini oluşturacaktır.   

“Asimetrik Savaş” 

TUSAM Başkanvekili Ali Külebi “Asimetrik Savaş ve Tehditler” 

başlıklı makalesinde (TUSAM Sitesi, 15 Şub 2005) Asimetrik Savaşı; 

* Tarafların nicelik bakımından büyük ölçüde eşitsizliği veya,  

* Teknolojik olarak, yani nitelik açısından tarafların eşitsizliğinin 

söz konusu olduğu, 

* Taraflardan birinin yeri belliyken, diğerinin yerinin belli 

olmadığı (cephesi olmayan savaş) ve zayıf tarafın hangi vasıtalarla 

vuracağının önceden kestirilemediği, 

* Tarafların birinin nitelik veya niceliksel eksikliğinden dolayı 

savaş hukukuna uygun davranmadığı,  

* Taraflardan birinin diğerinin zayıf noktasına yukarıdaki 

tanımlamalardan doğan unsurlar nedeni veya bunların birini veya 

birkaçını göz önüne alarak saldırdığı,  

* Taraflar arasında simetrik ve eşitlik durumunun eksik olması 

veya ortadan kalkması durumunda ortaya çıkan,  
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* Topyekun ve düşük yoğunluklu olarak tanımlanan klasik savaş 

yöntemlerinin dışındaki mücadele türlerini, asimetrik tehdidin dışında, 

asimetrik savaşın tanımlanmasında kullanmaktadır.  

Yılmaz TEZKAN ise asimetrik savaşı; gayri nizami savaşın, 

şiddetin ve tedhişin her türlüsünün kullanımını, kitle tahrip ve kitlesel 

etki silahlarının kullanılmasını, masum sivil halkın istismarını, sivil 

itaatsizliği ve kitlesel göçe zorlamayı içeren ve kişi, örgüt, şebeke v.s. 

gibi devlet dışı oyuncuların devlet veya devletlere karşı yürüttüğü bir 

mücadele şekli olarak tanımlamaktadır (Tezkan, 2000). 

Asimetrik savaş tanımlamalarından da görüleceği üzere; 

asimetrik tehdidin anlam ve tanım bakımından çözümlenmesi sonucu 

elde edilenler bu tehdidin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği 

yönündeki sorumuza cevap teşkil etmemekte, buna karşılık yeni bir 

kavram olarak ileri sürdüğümüz “asimetrik eylem”in ya da ‘’asimetrik 

savaş’’ın özelliklerini vermektedir. Bu da doğaldır, zira asimetrik tehdit 

kavramı üzerinde yeterli kavramsal çalışma yapılmadan kullanılan bir 

terimdir, kavramın tutarlılığı bulunmamaktadır. Tehdit, nasıl yapılırsa 

yapılsın tehdittir, tehdidin yapılış şekline göre simetrik ya da asimetrik 

diye sınıflandırılması söz konusu değildir.  

Bu noktada asimetrik tehdidin çözümlenmesinde ikinci sorunun, 

yani bu kavramın neden uluslararası ortama yeni bir kavrammış gibi 

sunulduğu sorusuna dönülecek olursa, şu değerlendirme ve tespitlerde 

bulunulmaktadır:  

Asimetrik tehdidin tanımlanamaması, siyasi yönden kolaylıkla 

istismar edilebilmesine yol açmaktadır. Bu kapsamda ABD’nin bu 

kavramı kullanarak uluslararası hukukça henüz tanımlanmamış bir alan 

yarattığı ve bu durumu sık sık istismar ettiği değerlendirilmektedir.  

Tümamiral CEBROWSKİ ve yazar Peter BARNETT’in Asimetrik 

Savaş’ın ortaya çıkışına ilişkin değerlendirmeleri ise, sanki bir durum 

özeti gibidir. (Cebrowski ve Barnettt, 2003, Aktaran: Küçükşahin ve 

Akkan, 2006, s.10) 

Bu ikilinin “Asimetrik savaş kavramının yükselmesi büyük 

oranda bizim eserimizdir. Devasa savaş sistemimiz (ki BARNETT bunu 

Leviathan (Barnett, 2006, s.17) olarak tanımlamaktadır) yaratmakta 
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olduğu savaşın, karşı taraf için her alanda yarattığı eşleşme sorunu, 

ABD’nin ve düşmanlarının savaşma biçimini değiştirmiştir.” şeklindeki 

değerlendirmelerinde aslında itiraf ettikleri budur. Zayıf taraf, eşleşme 

sorununu aşmak için eylemlerde asimetrikliğe kaçmıştır. 

Bu nedenle Peter BARNETT’in küresel düzene getirmek istediği 

küreselleşme için yeni güvenlik kuralları dizisi getirilmesi şeklindeki 

düşüncesini tekrar hatırlayarak, burada asıl sorulması gereken soru, 

“Zayıf ülkelerin ya da tarafların neden eşleşme sorunu ile başa çıkmak 

zorunda bırakıldıkları” şeklinde olması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında hem kavramlar, hem de güvenlik 

algılamaları daha sağlıklı olarak belirlenebilecektir.  

Bu tanımlarda da eksik kalan husus, kavramın; bir saldırı ve 

fiziki çatışma ortamını tanımlamasına karşılık, bildirimin bundan önceki 

bölümlerinde ifade ettiğim yeni küresel görüntü içinde, ülkelerin 

iktisadi, siyasi ve temel güvenlik yapılarına karşı girişimleri 

kapsamamasıdır. Aslında asimetrik savaş, siyasi, iktisadi ve sosyal 

boyutları da olan bir olgudur. Tehditte, yeni dünya düzeninde daha çok 

bu alanlarda kendini göstermeye başlamıştır. 

Sonuç olarak; 

* Günümüzde tehdit ve riskle ilgili yeni değerler dizisi, artık 

hayatın ya da devletlerin faaliyet gösterdikleri tüm alanlarını 

kapsayacak şekilde değişime uğramıştır ve gelişmiş ülkelerle 

gelişmemiş ülkelerin değerler dizisi arasında çok büyük farklar 

mevcuttur.   

* Geçmişte tehditler açık, askerî nitelikli ve riskler azken, bugün 

tehdit geçmiştekinden farklı olarak askerî niteliğinin yanı sıra siyasi ve 

iktisadi alanlarda, büyük ölçüde sezgi ve algılama gerektirmektedir. 

Riskler ise güvenlik algılamalarında geçmişe oranla tehditlerden çok 

daha fazla ön plana çıkmıştır ve belirsizliğin/öngörülemezliğin egemen 

olduğu bir ortamda yeşermektedirler.  

* “Mutlak doğru”nun bulunmadığı, olayların, olguların 

gelişmelerin ve eylemlerin önceden kestirilmesinin son derece güçleştiği 

ve büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerin denetiminde olmadığı bu 
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belirsizlik ortamında sezgi gücü ve algılama yeteneği her zamankinden 

çok daha fazla önem kazanmıştır.  

* Bu nedenle; tehdidin doğru belirlenmesi ve risklerin oluşmadan 

tespitinde çözümlemeci, geniş ve kapsamlı bakış açısı, yüksek sezgi ve 

öngörü, hezeyan ve saplantılara kapılmayan bir hayal gücü, özgür ve 

esnek düşünce olmazsa olmaz özellikler olarak öne çıkmaktadır.  

* 1990’lı yılların başında “Yumuşama Dönemi” ile birlikte askeri 

tehdit algılamaları azalmış ve askerî güce eskisi kadar gerek 

kalmayacağı yönünde görüşler ön plana çıkmışken, 2000’li yılların 

başına kadar yeni ulus devletlerin ortaya çıkışı ve bunun yarattığı 

bölgesel çatışmalar, 2000’li yılların başından itibaren de, gelişmiş 

ülkelerin küresel stratejilerini uygulamaya koyuş biçimi, bu yaklaşımın 

ne kadar yanlış olduğunun göstergeleri olmuştur.  

* Yeni tehdit ve risk değerler dizisi, genel olarak asimetrik tehdit 

tanımı adı altında toplanmıştır. Ancak bu kavramın tam bir tanımı 

yapılamamakta, yapılan tanımlar ise tehdidin asimetrisini değil, eylemin 

asimetrisini tarif etmektedir.  

* Tehdidin asimetrisi üzerine sorgulamalar, dikkatleri tedhiş 

örgütlerinin dehşetine odaklar ve bunun etkisi ile istismara uygun 

ortam yaratırken, eylemin asimetrisini sorgulamak, dikkatlerin bugünün 

yaratıcısı üzerine yoğunlaşmasını, bir başka deyişle görünenin arkasına 

ışık tutulmasına yardımcı olacaktır.   

* Bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkeler; başkaları 

tarafından yaratılmış değerler dizisi ve kavramlara dayalı üretilmiş 

stratejiler ışığında yazılan senaryoların, kendileri için biçtiği rolün 

ayırdına varmalıdır.  

* Buna karşılık, bu ülkelerin kendi ülke dinamikleri ve 

bulundukları bölge gerçeklerine uygun kendi değerler dizilerini ve 

kavramlarını yaratabilecek, bu kavramlara dayalı strateji üretebilecek, 

bu stratejileri kendi denetimlerindeki senaryolarla uygulamaya 

koyabilecek gücün, ulusal güvenliklerin temel şartı olduğunu artık 

görmeleri gerekmektedir.   

* Bu stratejilerin üretiminde geleceğin ortamı da dikkate alınmalı, 

stratejileri büyük ölçüde şekillendiren enerji kaynaklarının önümüzdeki 
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40-50 yıl sonra tükenmesinin öngörüldüğü bu süreçte küresel ısınmanın 

bölgelerindeki sonuçları ve bunun bölgenin jeopolitiği üzerindeki 

etkileri hatırlanarak, gelecek şimdiden şekillendirilmelidir.  

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler tek bir veciz ifadede yer 

almaktadır.  

“Tarih, Anadolu’yu güçlü olanlara emanet etmiştir “ 

Güçlü olmanın yolunun da, sorgulayıcı akıldan geçtiği herkesin 

malumudur.  
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DEĞİŞKEN ÇEVRE KARŞISINDA YÜKSEK UYUMLU GÜVENLİK 

STRATEJİLERİ İHTİYACI 

Doç.Dr.S. Gülden AYMAN 

 

Soğuk Savaş sonrası yaşanan güvenlik krizlerinin hemen 

hepsinin Türkiye’yi ilgilendirdiği bir gerçektir. Türkiye; askeri, siyasi ve 

ekonomik olarak yeniden yapılandırılması istenen Büyük Orta 

Doğu’nun da önemli bir aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz 

bu özellik, güvenlik stratejilerinin yapımını zorlaştıran bir faktördür. 

Uluslararası politikanın temel parametrelerinin değiştiği bir süreçte 

neredeyse her gün değişen uluslararası politika gündemiyle bir 

sorundan diğerine savrulmak içten bile değildir. Türkiye’nin güvenlik 

stratejileri, uluslararası alanda güçlerin ve rollerin yeniden tanımlandığı 

dinamik ve değişken bir uluslararası çevrede ihtiyaçlarını sağlamak için 

nasıl bir yol izleyeceği sorusunda yani vizyon, program ve etkinlik 

kavramlarında düğümlenmektedir. 

Türk Dış Politikasının Sorunlarının Niteliği 

Türkiye’nin güvenlik sorunlarının farklılığı bu sorunların önemli 

oranda teritoryal meseleler içermesinden kaynaklanmaktadır. Teritoryal 

sorunlar ya da egemenlikle ilgili meseleler en basit anlatımla toprağın ve 

doğal kaynakların paylaşımıyla ilgili sorunlardır. Birçok araştırma 

bugün uluslararası ilişkilerde çatışma ve akut krizler yaratan 

meselelerin teritoryal sorunlardan kaynaklandığının altını çizmektedir. 

Teritoryal sorunlar çözümleri en zor sorunlardır ve şiddet içeren 

karşılaşmalara en fazla müsait ortamları beraberlerinde 

getirmektedirler.  

Türkiye’ye karşı egemenlik iddialarında bulunan komşular, 

Sovyetler’in Türkiye Cumhuriyeti’nden toprak taleplerini ve Boğazlar 

üzerindeki taleplerini bir tarafa bırakırsak, göreli olarak daha az güce 

sahip ülkelerdir. Bu güç asimetrisinin yarattığı avantaj, Türkiye’nin 

başta toprak büyüklüğü, stratejik derinliği, nüfusu ve silahlı kuvvetler 

gücü açısından sahip olduğu üstünlüğü bu ülkeleri caydırmak için 

kullanabilmesidir. Neo-realist yaklaşımın temel öngörüleriyle uyumlu 

bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kendi aleyhine işleyen bir güç 
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asimetrisini dengelemede kendi güç unsurlarının yanı sıra -Türkiye’nin 

Sovyet Rusya’yı dengelemede NATO ittifakı şemsiyesinden güç 

almasının bize gösterdiği gibi- dışsal araçlara başvurmuştur. 

Ancak, Türkiye’nin askerî gücünün caydırıcılığı, bir taraftan 

Yunanistan, Ermenistan, Suriye ve Irak’ın sırasıyla, Ege Denizi’nde, 

Kıbrıs’ın bütününde, Doğu Anadolu’da, Hatay’da ve Türkiye’den doğan 

sulardaki hak iddialarının doğrudan saldırgan stratejilere dönüşmesini 

caydırırken diğer taraftan da bu ülkeleri Türkiye ile dolaylı yollardan 

mücadeleye sevk etmektedir. Bunun birinci dikkat çekici unsuru söz 

konusu devletlerin uluslararası alanda ittifak ve koalisyonlar 

çerçevesinde kendilerini güçlendirme gayretleridir. İkinci önemli unsur 

ise Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör odaklarına verilen 

destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü unsur ise Türkiye ile 

egemenlik sorunları olan ve bunun yanı sıra otoriter yönetimlerce 

yönetilen ülkelerin kitle imha silahlarını geliştirmeye verdikleri 

önemdir.  

Aslında Türkiye’nin çevresinde gerek otoriter yönetimlerin 

varlığı gerekse demokrasiye ve liberal ekonomiye yeni geçen ülkelerin 

varlığının bizzat kendisi de başlı başına bir problemdir. Zira her iki 

durumda da bu ülkeler dış düşmanı abartarak içteki muhalefeti 

dizginlemeye sıkça başvurmakta, ayrıca içteki baskı ve şiddet 

uygulamalarıyla Türkiye sınırlarını zorlayan mülteci akınlarına neden 

olabilmektedir. Yunanistan ise bir Suriye veya bir Irak’la 

karşılaştırıldığında demokrasiyle yönetilen bir ülke olmasına karşın 

PKK’ya destek verebilmiştir. Ancak bu destek Öcalan’ın Kenya’da 

yakalanmasının ardından iç ve uluslararası kamuoyuna mal olduğu 

noktadan itibaren Yunanistan açısından sürdürülemez hale gelmiştir. 

İran ve Suriye üzerinde benzer bir baskının söz konusu olabilmesi 

mümkün değildir. Türkiye’ye karşı tavır değişikliği, ortak çıkar 

algılamalarının gerektirdiği ve liderlik böyle bir tavır değişikliğini 

gerekli gördüğü ölçüde mümkün olmaktadır; farklı koşullarda ise geriye 

dönüş ihtimali mevcuttur. 

Türkiye açısından bu gelişmelerin en kritik yönü, rejimlerin 

yıkılmasıyla daha önce oluşturulmuş normların, üzerinde uzlaşılmış 

anlaşmaların aşılabileceği durumların söz konusu olabilmesidir. 

Türkiye-Ermenistan sınırını çizen Kars Anlaşması’nın belirleyici 
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olduğunun Ermenistan tarafından açıkça teslim edilmemesi, Irak’ın 

bölünme olasılığı karşısında Türkiye’nin Irak sınırının yeniden 

sorgulanma tehlikesi bunun örnekleridir. 

Uluslararası Sistemdeki Değişim 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle uluslararası sisteme iki unsurun 

egemen olduğu gözükmektedir. Bunlardan birincisi tek kutupluluk 

diğeri ise çok merkezlilik eğilimidir. Tek kutupluluğun en önemli 

göstergesi ABD’nin baskın askeri gücüdür. Buna mukabil güç 

merkezleri ekonomik açıdan baskın bir konum sergilemekte ve/veya 

küresel bir hâkimiyet yerine bölgelerinde önemli nüfuz alanı 

oluşturmaya veya bir çekim merkezi olmaya çalışmaktadırlar.  

Uluslararası sistemdeki değişim iki yönüyle Türkiye’nin dış 

politika yapım sürecini zorlamakta, potansiyel güç unsurlarından daha 

etkin yararlanılmasını zorunlu kılmanın yanı sıra var olan kapasitenin 

geliştirilmesini gündeme getirmektedir.  

İki kutuplu düzenin ortadan kalkmasının Türkiye’ye etkisinin bir 

boyutu ideolojik kamplaşmanın ortadan kalkmasıdır. Liderden, 

ittifaktan bağımsız hareket edebilme yolunda imkânlar çoğalmış, çoklu 

işbirliği olanaklarına hız kazandırılmıştır. Varşova Paktı ve Sovyetler 

Birliği ortadan kalkıp NATO genişlerken eskiden düşman bloklarla üye 

ülkeler arasındaki bariyerler aşınmış, yerini siyasi, ekonomik ve 

güvenlikle ilgili bir dizi koalisyonlara bırakmıştır. Bu koalisyonların 

dikkat çekici özelliği aynı anda farklı ülkelerle birbirinden farklı 

ortaklıklara girilebilmesi ve bu ortaklıklardan hangilerinin daha fazla 

güçleneceğini ya da kalıcı olacağını ise zaman içinde yaşanacak 

gelişmelerin belirleyecek olmasıdır. Örneğin, Türk-Rus ekonomik 

ilişkileri stratejik bir anlam kazanırken Türkiye bir yandan da 

Azerbaycan ve Gürcistan ile yakınlaşabilmiştir.  

Ancak yine kamplaşmanın ortadan kalkması ile birlikte devletler, 

bir arada olmalarını zorunlu kılacak büyük ve somut bir düşmanın 

ortadan kalktığı bir ortamda müttefikleriyle olan ilişkilerini yeniden 

sorgulamaya başlamışlar, aralarındaki ilişkilerin çıkarlar ve değerler 

açısından yeniden tanımlanmasını beraberinde getiren bir sürecin içine 

girmişlerdir ki Türk-Amerikan ilişkileri kadar Türk-İsrail ilişkileri de bu 

süreçten nasibini almış gözükmektedir. 
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Soğuk Savaşın sona ermesinin Türkiye açısından bir diğer önemli 

etkisi de geçiş dönemi sorunlarının bir dizi örnekte etnik milliyetçilikle 

de birleşerek çatışma dinamiklerini körüklemiş olmasıdır. Örneğin, 

Yugoslavya’nın dağılması Türkiye’nin dikkatini Balkanlarda 

büyüyebilecek bir yangına çevirmesini zorunlu kılmıştır. Azerbaycan-

Ermenistan örneğinde ise geçiş dönemi sorunları en önemli düşman 

olarak addedilen Türkiye’ye yapılan vurguyu arttırmış, ancak 

Türkiye’nin gücü açıkça şiddete başvurulmasını imkânsız kılarken 

Azerbaycan toprakları işgal edilmiş, Azeriler topraklarından 

sürülmüştür.  

Soğuk Savaş döneminde iki kutup arasındaki güç mücadelesinin 

bir sahnesi olan Orta Doğu özelinde ise Sovyetler Birliği’nin ortadan 

kalkması, Irak, Suriye gibi otoriter rejimlerin muhafazası yolunda söz 

konusu devletlerin pazarlık imkânlarını daraltmış, Türkiye-Suriye 

ilişkilerinde görüldüğü gibi olumlu bir etkene de dönüşebilmiştir.  

Türkiye’nin egemenlik sorunları yaşadığı diğer ülkelerle olan 

ilişkilerine baktığımızda ise Soğuk Savaş sonrası dönemin getirdiği en 

büyük zorluklardan birinin, çevrede çok yönlü, karmaşık ilişkilerin tesis 

edilebilmesinden doğduğunu söylemek mümkündür. Rusya, 

Yunanistan, Ermenistan, İran ve Suriye arasındaki yakınlaşma bunun 

açık bir göstergesidir. 

Soğuk Savaş ertesinde Orta Doğu’da güç ve çıkar paylaşımı 

açısından yeni bir döneme girilen aşamada, Irak örneğinde açıkça 

görüldüğü gibi bir yandan tek kutbun nüfuzuna karşı çıkan ülkelerin 

doğrudan ABD ile muhatap hale gelmesi ve onunla çatışmaya 

sürüklenmesi diğer yandan da bölgesel güç paylaşımının yeniden 

belirlenmekte olduğu bu süreçte bölgesel aktörler arasında ittifak 

arayışları kadar açık ya da üstü örtük mücadeleleri ve İran örneğinde 

gördüğümüz bölgesel liderlik yarışı da gündeme gelmiştir. 

Türk dış politikasının dikkate alması gerekenler hem alan hem 

değişkenler anlamında artar ve mevcut sorunları ağırlaştırırken, 

değişken çevre karşısında yüksek uyumlu güvenlik stratejileri ihtiyacı 

çok daha güçlü bir şekilde hissedilmeye başlamıştır.  
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Belirsizlik, Risk, Tehdit 

Belirsizlik gelecek hakkında bilgi yokluğunu ifade etmektedir. 

Belirsizliğin kendiliğinden “olumlu” ya da “olumsuz” 

nitelendirilemeyeceği görülmektedir. Belirsizliğin iki ana kaynağı 

vardır. Bunlardan birincisi hiç beklenmeyen olayların ortaya çıkması, 

ikincisi ise sorun kaynaklarının nasıl gelişeceğinin bilinmezliğidir. 

Belirsizliğin her iki kaynağı (hiç beklenmeyen olaylar kadar sorun 

olarak nitelendirilen gelişmelerin arzu edilmeyen yoldaki gelişimi) 

olumsuz gelişmelerle ilgili olarak ele alındığında “riski” 

betimlemektedir. Yani, belirsizlik olumlu ya da olumsuz olabilecekken, 

risk gelecekte olumsuz bir gelişmenin gerçekleşmesi olasılığına işaret 

etmektedir.(Hermen ve Head, 2002)  

Riskler ancak fark edildikten sonra, doğuracakları etkileri 

itibarıyla düşük, orta ve şiddetli olarak kategorilere ayırabilecektir. Bu 

noktada tüm risklerin önceden görülebileceğini ileri sürmek de hatalı bir 

yaklaşım olacaktır. “Bilinen bilinmeyenler kadar bilinmeyen 

bilinmeyenler” önceden kestirilemeyen risklerin de var olduğunu bize 

göstermektedir.  

Risk, kayıplara neden olabilecek bir gelişme iken tehdit, bu 

tehlikeli oluşumun ortaya çıkması demektir. Tehdidi başkalarının 

davranışına bağlı riskler olarak da tanımlamak mümkündür. Kuzey 

Irak’ta bir Kürt devletinin Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eder 

gelişmelere yol açması bir tehdit iken Kürt devletinin kuruluşunu bir 

risk olarak tanımlamak mümkündür. Diğer taraftan bu tehdidin ortaya 

çıkmasının önlenemeyeceğine dair bir yargı ise söz konusu gelişmeyi 

daha baştan bir tehdit olarak tanımlamamamıza yol açacaktır. Risk 

karşısında bu riski yaratan etkeni ortadan kaldırmak (Kürt devletinin 

kurulmasının önüne geçmek) ya da riski yönetmek (olası olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak) söz konusudur.  

Vizyon, Etkinlik, Program 

Vizyon kavramı bir devletin uzun vadeli amaçlarının ne 

olduğuyla ilgili olup, bugünün sorunlarının hangi önceliklerle ele 

alınacağını ve bu çerçevede nasıl hareket edileceğini ortaya 

koymaktadır. Önceliklerin tanımlanması diğer değişkenleri de 

etkileyerek olayları farklı yönde şekillendirebilecek temel 
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yönlendiricilerin neler olduğunun saptanması anlamına gelmektedir. 

Hiç kuşkusuz öncelikler konusunda yapılacak bir tartışma siyasal 

tercihlerin nesnel ve akılcı bir şekilde değerlendirilmesi sürecini de 

beraberinde getirmektedir.  

Önceliklerin doğru tanımlanması, ana hedeflerle bunların 

gerçekleştirilmesine yönelik stratejiler arasında bağlantı kurulması 

kadar karşı karşıya olunan bir dizi sorun ve fırsatın taşıdığı önem ve 

ağırlığın, bu çerçevede Türkiye için öngörülen rollerin, gerçekçi bir 

biçimde değerlendirilmesi için de elzemdir. Bir süreç olarak önceliklerin 

ve stratejilerin nasıl tanımlandığını tartışmak Türkiye’nin güvenlik 

stratejilerinin hedeflerini belirleyen kurumlar kadar kurumlar arası 

ilişkilerin de değerlendirmesini içermektedir. 

Önceliklerin Saptanmasıyla Risklere Yönelik Farkındalık 

Uluslararası güvenlik stratejilerinde önceliklerin saptanması, 

vizyon oluşumunun ilk aşamasını ifade etmektedir. Kuşkusuz, 

Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin gerçekleşmesinde olduğu 

kadar devletin güvenlik risklerini etkin bir şekilde 

yönlendirememesinde de önceliklerin belirlenememiş olmasının önemli 

bir payı bulunmaktadır (Küçükşahin, 2006, s.21). Ayrıca, önceliklerin 

saptanamaması Türkiye’nin güvenlik sorunlarıyla başa çıkması kadar 

ekonomik ve diplomatik anlamda yapabileceklerini de daraltan önemli 

bir faktördür.  

Önceliklerin belirlenmesi ise aksine belirsizliklerle dolu ve 

değişken çevre karşısında uyumlu politika yapımının yolunu 

açmaktadır. Yönlendirebilmenin ilk ve en kritik aşamasını devletin ve 

ulusun hayati çıkarları açısından vazgeçilmez çıkarların ya da diğer bir 

deyişle önceliklerin ne olduğunun belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu 

yolda bir güç envanteri ile birlikte önümüzdeki yıllarda Türk 

toplumunun ihtiyaçlarını da değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Günümüz koşulları enerji güvenliğini de bu değerlendirmenin önemli 

bir unsuru kılmaktadır. 

Türk toplumunun ihtiyaçları saptandıktan sonra bu kapsamlı 

analiz içine güvenlik sorunları oturtulmalı, sorunların nasıl stratejilerle 

çözüleceği tartışılmalı ve nihayetinde net amaçları olan bir programa 

dönüştürülmelidir. Bu değerlendirme kuşkusuz ihtiyaçların yanı sıra 
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bölgesel eğilimleri ve büyük güçlerin politikalarını da dikkate almak 

durumundadır. Burada çoğu zaman ortaya çıkan bir eksiklik, bugün ile 

yarının farkını göz ardı etmek, koşullar ve aktörleri sabit düşünmek ve 

bu nedenle de açılan fırsat pencerelerini görememek, 

değerlendirememek ve en önemlisi de güvenlik stratejilerine doğrudan 

etkide bulunan iç politika dinamiklerini yok saymaktır. İç siyasal 

sorunların varlığı sadece komşularımızın bizi nasıl anladığı ya da 

anlamadığıyla ilgili değildir. Aynı zamanda bizim iç politik zaaflarımız 

güvenlik stratejileri açısından hareket alanımızı daraltmaktadır. 

Öte yandan, etkili bir güvenlik vizyonunun ortaya konulabilmesi 

için öncelikle bunun oluşturulabileceğine ve ülkenin çevre bölgelerin 

geleceğini etkileme gücüne sahip olunduğuna inanmak gerekmektedir. 

Güvenlik ihtiyaçlarını karşılamadaki atalete komploların varlığını 

sürekli düşünmek de katkıda bulunabilir. Her ne kadar bu çeşit 

değerlendirmeler savunmacı bir ruh halini güçlendirebilse de zihni yeni 

açılımlar yapamayacak ölçüde kitleme yönünde bir etki de 

doğurabilmektedir. Hatta denebilir ki komploların varlığına inanmak 

(komployu eğer başkasının kurguları olarak tanımlarsak) kendimize 

olan güvenimizi ve eylem gücümüzü aşındırarak komploları 

kolaylaştıran, onlara gerçek anlamda imkân tanıyan bir etki 

yaratmaktadır.   

Güvenlik alanında önceliklerin saptanması, karar alıcılar 

arasında açıklıkla tartışılması, üzerinde iktidar ve muhalefet kadar dış 

politika kararlarına yön veren kurumlar arasında da açık bir oydaşım 

sağlanması ve mutlaka kamuoyuyla paylaşılması gereken bir süreci 

ifade etmektedir. 

Stratejik Açıklık 

Önceliklerin saptanamaması ve hayati çıkarları tehdit edebilecek 

risklerin üzerinde uzlaşılmaması, Soğuk Savaş ve 11 Eylül sonrası 

uluslararası güvenlik söyleminde yer etmeye başlamış olan bir dizi 

tehdit ve risk kavramının tüm ülkelerin koşulları birbiriyle aynıymış 

gibi değerlendirilmesine neden olmaktadır. Türkiye açısından 

bakıldığında devlet merkezli klasik tehditlerin yeni güvenlik riskleriyle 

kesişerek yeni ve daha derin boyutlar kazandığı görülmektedir. 
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Stratejik öncelikleri gerçekleştirmek için harcanacak enerjinin 

belli hedeflere yöneltilecek yerde dağılması sonucunda değişken çevre 

karşısında düşük uyumlu bir tutumun izlenmesi söz konusu olmaktadır 

ki bu durum yönetim bilimlerinde kullanılan “stratejik açıklık” (dış 

etkenlerin etkisine açık hale gelmek) kavramıyla ifade edilebilir. Stratejik 

açıklık, çevredeki şartlar değiştikten sonra kısa vadede verilen tepkilere 

odaklanılmasını, kriz kaynaklı problemlerle uğraşma eğilimini ifade 

eder.  

Bunun bir nedeni, dış gelişmelerle ilgili eksik bilgi ve analiz 

kaynaklarının yeterli ve uygun olmaması, karar alıcı yapının değişken 

durumlar karşısında çözüm üretebilecek bir esnekliğe sahip olmaması 

ve dış politikayla ilgili meselelerin aşırı basitleştirilmesi yani dış çevre 

ile basit bir sebep-sonuç ilişkisini kurarak strateji oluşturmaya 

çalışılmasıdır. Oysa dış çevreyi etkileyen faktörlerin oldukça karmaşık 

bir yapı arz etmesine ilaveten güvenlikle iç politika arasında karşılıklı 

bağımlılık ve etkileşim vardır. 

Bu nedenle de güvenlik stratejilerinin genel hedeflerinin altının 

çizilmekle kalmaması, aynı zamanda bunun; nasıl, hangi araçlarla, hangi 

yöntemlerle sağlanacağı konusunda detaylı değerlendirmeleri de 

içermesi gerekmektedir.  

Temel prensiplerden öteye gidilememesi, diğer bir deyişle de bu 

prensiplerin siyasal irade tarafından yukarıdan aşağıya eylem planlarına 

dönüştürülememesi “toptancı stratejilerin” iflasını da beraberinde 

getirebilir. Örneğin “casus belli”, komşularıyla arasındaki sınırları çizen 

anlaşmalara saygılı Türkiye’nin Ege’de Yunanistan’ın revizyonist 

hamlelerini daha baştan engellemeye dönük bir tedbiridir. Bunun 

farkında olan Yunanistan Ege’de kurulmuş statükoyu o kadar ince 

hamlelerle delmeye (salam taktiği) çalışmaktadır ki (örneğin kimsenin 

yaşamadığı adacıklara yerleşimi teşvik ederek) bu girişimlerin her 

birinin iki ülke arasında savaş nedeni olduğunu ileri sürmenin 

uluslararası topluma kolay kabul ettirilecek bir mesele olmamasına 

rağmen bir dizi benzer küçük hamle bir araya geldiğinde statükonun 

aşılması da söz konusu olabilecektir. Kırmızı çizgilerin gücü, meseleler 

bu sınıra dayanmadan önce ne yapmamız gerektiğinin detaylı olarak 

planlanmasından geçmektedir. Kırmızıların yanı sıra daha küçük 

revizyonist davranışları engellemek ve bir dizi benzer davranışın 
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sonunda daha güçlü bir engelle karşılaşmamak için başka çizgilere de 

ihtiyaç bulunmaktadır ki bugün Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler bu 

zaruretin önemini açıkça göstermektedir.  

Kriz ve Öncelikler 

Yunanca “karar” anlamına gelen “krisi” kelimesinden gelen kriz 

kavramı öznel bir karar anını değil, bir sürecin içinde bir durumdan 

diğerine geçiş başlarken ortaya çıkan bir karar ya da kararsızlık anını 

ifade etmektedir. Kriz içindeki şey eskisi gibi olmaz, ama henüz yeni 

oluşum da ortaya çıkmamış, hatta yeni oluş belirgin bir hale bile 

gelmemiştir, hatta gelişmenin olası yönü belli bile değildir. 

Dış çevrede belirsizlik ve karmaşıklık arttıkça, kriz ihtimali de 

artmaktadır. Ancak krizin ortaya çıkmasında dış çevre üzerindeki 

kontrolün düşük olmasının da önemli bir payı bulunmaktadır. Dış 

gelişmeleri takip edememek, krizin ortaya çıkmasının hemen ardından 

ortaya çıkan tehlike ve fırsatların geçici olabileceği düşüncesi ve 

dolayısıyla “bekle gör” politikasının cazip görünmesi, proaktif tavır 

almanın mevcut dengeyi bozmasından endişe duyulması, geçmiş 

başarıların mevcut politika ve uygulamalarla kazanılmış olması 

sebebiyle mevcut çaba ve girişimlere bağlı kalma eğilimi dış 

gelişmelerin ulusal çıkarlar yönünde etkin bir şekilde 

yönlendirilememesi sonucunu doğurmaktadır. 

Tehditler riski gerçeğe dönüştüren davranışlar iken kriz; 

“beklenemeyen, önceden sezilemeyen, çabuk ve acele cevap verilmesi 

gereken, önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek 

mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim 

durumudur”.  

Krizlerin başarıyla çözülmesi; güçlü stratejinin varlığına işaret 

edebileceği gibi Türkiye’nin çıkarlarına yönelik tehditlerin o an için 

bertaraf edilmesinden ibaret hamlelerden oluşabileceği de 

görülmektedir. Risk unsurlarının ortadan kaldırılamadığı ya da gerçek 

anlamda yönlendirilmesinin mümkün olmadığı örnekler bunu açıkça 

ortaya koymaktadır. S-300 Krizi’nin, Körfez Krizi’ndeki mülteci krizinin 

çözümü çok farklı nitelikte örnekler olmasına karşın başarılı kriz 

yönetimi olarak değerlendirilebilir ancak krizlerin ardından asıl sorun 

ne ortadan kalkmış ne de yatışmıştır. Bugün Kerkük’le ilgili 
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referandumun ertelenmesi bir kriz yönetimi olarak düşünülebilir. Bu 

kriz yönetimi ancak daha kapsamlı bir stratejik planın varlığında 

beklenen etkiyi sürdürecektir.  

Etkinlik, Kritik Zamanlama 

Etkinlik kavramı burada ana hedeflere varmak için izlenen 

stratejilerin amaca ulaşıp ulaşmadığı anlamında kullanılmaktadır. Diğer 

bir deyişle etkinlik vizyonun alt parçaları olan stratejilerin yani 

eylemlerin, kararların ve politikaların belli bir program dâhilinde ve 

zamanında alınıp alınmadığıyla ilgilidir. Ayrıca gerçek anlamda etkin 

olabilmek için geçmişteki uygulamaların gerçekçi bir 

değerlendirmesinin yapılıp geleceğe ışık tutacak yönde sonuçlar 

çıkarılması gerekmektedir ki bu da kurumların gelişmişlik düzeyleriyle 

birebir bağlantılı bir uygulamadır.  

Sonuç 

Türkiye’nin bu sorunlar karşısında dayanakları, güçlü bir 

caydırıcılığın tesisinin yanında komşularla sınırları çizen anlaşmalara 

saygılı bir tutumu ısrarla sergilemek yolunda olmuştur. Bu anlamda 

Türkiye statükocu ve barışçıl bir ülke durumundadır. Ancak 

uluslararası sistemdeki değişim bir taraftan Türkiye’nin karşı karşıya 

olduğu sorunları daha da ağırlaştırırken diğer taraftan da Türkiye’nin 

kendi güvenliği dışındaki meselelerde çevresini siyasal araçlarla 

yönlendirmeye dönük olmayan edilgen çizgisinin sorgulanmasını da 

beraberinde getirmiştir.  
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TEHDİT ALGILAMASINDA YAPISAL  

VE KONJONKTÜREL NİTELİKLER/İTHAL TEHDİTLER 

Yrd.Doç.Dr. Münevver CEBECİ 

 

Güvenlik ve tehdit tanımları, anlamı kişiden kişiye, bir gruptan 

diğerine ve devletten devlete değişen kavramlardır. Bu bağlamda, tehdit 

algılamasında yapısal ve konjonktürel nitelikleri incelerken onların 

sübjektif (öznel) ve hatta karşılıklı öznel niteliği üzerinde durmakta 

fayda vardır. Güvenliği, etkileşim sonucu ortaya çıkan karşılıklı öznel 

algılamalar üzerinden tanımlamak sosyal yapılandırmacı bir bakış açısı 

ile mümkündür. Ancak sosyal yapılandırmacı yaklaşımın neo-realist 

yaklaşımı reddetmediği ve birçok anlamda neo-realist söylemlerin ne 

şekilde yapılandırıldığını da irdelediği söylenebilir. Bu bildiride de 

tehdit algılamasında yapısal ve konjonktürel nitelikler hem realist hem 

de sosyal yapılandırmacı bakış açıları birleştirilerek irdelenmektedir. 

Bunun ana nedeni “algılama” kavramının içinde bulunduğu sosyal 

çevreden soyut bir şekilde düşünülemez olması, öte yandan, 

uluslararası sistemin yapısının ise en etkin şekilde neo-realist teoriler 

tarafından açıklanmasıdır. Uluslararası sistemin anarşik olduğu ve 

bunun devletlerin davranışlarını etkilediği söylemini sosyal 

yapılandırmacı teori de reddetmez. Sadece “uluslararası sistemin 

anarşik olduğu” varsayımının nasıl yapılandırıldığı üzerinde durur.  

Bu bildirinin amacı, tehdit algılamasında yapısal ve konjonktürel 

nitelikleri irdelemek ve ithal tehditler kavramına ışık tutmaktır. Bu 

bağlamda ileri sürülen ana argüman ise, tehdit algılamasında yapısal ve 

konjonktürel niteliklerin birbirinden ayırt edilmesinin son derece zor, 

ancak analitik fayda açısından gerekli olduğu ve ithal tehditler 

kavramının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğidir. Bildiri üç 

ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde güvenlik ve tehdit 

kavramlarının etkileşime dayalı ve karşılıklı öznel yapısı 

irdelenmektedir. İkinci bölümde tehdit algılamasında yapısal ve 

konjonktürel nitelikler tanımlanmakta ve geçiş noktaları anlatılmaktadır. 

Üçüncü bölümde ise, ithal tehditler kavramı incelenmekte ve tanımı 

geliştirilmeye çalışılmaktadır.  
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Güvenlik ve Tehdit Kavramları: 

Güvenlik, göreceli ve “esası tartışılan bir kavram”dır (Buzan: 

2001, 7). Tanımı kişiden kişiye, bir toplumdan diğerine ve devletten 

devlete değişir. Bu özellikleri gösteren bir kavramın “öznel” olduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak güvenlik kavramı öznel olmanın da 

ötesinde, “karşılıklı öznel”dir (Buzan, Waever ve Wilde, 1998, ss. 29-31). 

Çünkü bir şeyi güvenlik meselesi haline getiren, sadece güvenlik 

aktörünün öznel değerlendirmeleri değildir. Bir meselenin güvenlik 

meselesi olduğu söyleminin bir “izleyici/seyirci” grubu, yani bir toplum, 

bir ulus, vb. tarafından kabul görmesi gerekir (Buzan, Waever ve Wilde, 

1998, ss. 25). Bu şekilde bir kabulün ardından oluşan güvenlik algı ve 

uygulamaları ise artık başka toplumları, başka aktörleri etkiler ve onlar 

da bunun karşılığında kendi algılama ve uygulamalarını oluştururlar. 

Bu karşılıklı algılama ve uygulama durumu böyle sürüp gider. Kısaca 

belirtmek gerekirse, güvenlik kavramı ilişkiseldir, etkileşim sonucu 

oluşur ve sosyal bir şekilde yapılandırılır.  

Güvenlik aynı zamanda kendi kendine göndergeseldir (Buzan, 

Waever ve Wilde, 1998, ss. 24). Bir başka deyişle, bir şey ancak güvenlik 

meselesi olarak ilan edildikten sonra güvenlik meselesi haline gelir 

(Buzan, Waever ve de Wilde, 1998). Bir anlamda, güvenlik meselesi ona 

bu nitelik yüklenerek, kendisine bu şekilde atıfta bulunularak güvenlik 

meselesi halini alır. Bu çerçeve içinde değerlendirildiğinde, tehdidin de 

karşılıklı öznel olduğu ve sosyal olarak yapılandırıldığı söylenebilir. 

Buna göre, bir tehdidin mutlaka gerçek olması gerekmez. Çoğu zaman, 

bir durumun tehdit oluşturduğunu, o durum başımıza gelmeden 

bilemeyiz. Dolayısıyla, gerçek tehditleri bilmek çok zordur. Bir şeylerin 

tehdit olduğunu deneylemeden bilmenin tek yolu, birisinin ortada bir 

tehdit olduğunu söylemesidir. Bu anlamda, aslında “güvenlikleştirme 

süreci”*nin (Buzan, Waever ve de Wilde, 1998; ayrıca bk. Weaver, 1995, 

ss.46-86) bir “konuşma eylemi”** ile, yani bir şeyin tehdit olarak 

                                                 
*
 Bir konuşma eylemi ile başlayan ve belirlenen tehdide karşı olağanüstü önlemler 

kullanılması ile sonuçlanan sürece Kopenhag ekolü  (Barry Buzan ve Ole Waever) 

“güvenlikleştirme” (securitization) süreci adını vermiştir. 
** Güvenliğin bir “konuşma eylemi” olarak tanımı için bkz.:  Buzan, Waever ve de Wilde, 

Security – A New Framework for Analysis, s. 27; O. Waever, “European Security Identities”, 
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tanımlanması ile başladığı söylenilebilir. Bu nedenle, tehdit algısı 

güvenlikleştirme sürecinin en önemli öğelerinden biridir. Güvenlik 

aktörüne göre, karşılaşılan tehdit “yaşamsaldır”(Buzan, Waever ve de 

Wilde, 1998, s.21 ve 25) ve eğer onunla “anında ilgilenilmezse, çok geç 

olabilir” (Weaver, 2000, 107). Başka bir deyişle, “dönüşü olmayan bir 

noktaya” (Buzan, Waever ve de Wilde, 1998, s.25) varılabilir. Bu 

nedenle, o tehditle en kısa zamanda ve “olağanüstü (sıra dışı) 

önlemlerle” (Weaver, 2000, 106-107) ilgilenmek gerekir. Bu olağanüstü 

önlemler, çoğu zaman, “oyunun normal siyasi kurallarının bozulması” 

(Weaver, 2000, 106) anlamına gelir. Yeni “vergiler konulması, askere 

alma” (Weaver, 2000, 106), olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanı bu 

gibi önlemlerdir.  

Güvenlik söylemi, toplumu herhangi bir tehdide karşı uyarmak 

ve o konuda harekete geçirmek amacı ile kullanılır. Ancak, çoğu zaman 

yaşamsal ve gerçek tehditlere yönelik kullanılsa da bazen farklı 

amaçlara da hizmet edebilir. George W. Bush’un Irak’ta kitle imha 

silahları bulunduğunu öne sürerek, ülkesinin bölgedeki çıkarlarını 

ilerletmeye çalışması bu farklı amaçlara örnek olarak verilebilir. Burada 

gördüğümüz, var olmayan (içi boş) ancak yapılandırılmış bir tehdittir. 

Bu anlamda, güvenlik ve tehdit kavramlarının yapı itibarı ile bazı 

aktörler tarafından kolaylıkla suiistimal edilebildiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Tüm bunlar ışığında, tehdit algılamalarının yapısal ve 

konjonktürel niteliklerini irdelemekte fayda vardır.  

Tehdit Algılamasında Yapısal ve Konjonktürel Nitelikler:  

Tehdit algılamasında yapısal nitelikler, makro düzeyde ele 

alındığında ve neo-realist bir bakış açısıyla, uluslararası sistemin anarşik 

yapısı ile ilgilidir. Uluslararası sistem anarşiktir çünkü devletlerin 

üzerinde onların davranışlarını düzenleyen ve kontrol eden başka bir 

otorite yoktur. Bu da, devletlerin sürekli olarak bir kendi kendine 

yardım mekanizması içinde ve diğerleri ile yarış halinde davranmasına 

yol açar. Neo-realist uluslararası ilişkiler teorisine göre, uluslararası 

sistemin anarşik yapısı devletlerin davranışlarını etkiler. Bu bağlamda, 

tehdit algılamaları da yine bu sistemin dikte ettiği şekilde gerçekleşir. 

                                                                                                                        
Journal of Common Market Studies, 34(1), (1996), ss. 106-107 ve “Securitization and 

Desecuritization”, s. 55. 
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Güç dengesi, ittifaklar, caydırıcılık hep neo-realist tınısı olan 

kavramlardır.  

1648 Westphalia Barışı itibarı ile ortaya çıkmış olan uluslararası 

sistemin “ulus devlet” odaklı yeni yapısı içinde, en büyük tehdit, 

devletin egemenliğine yönelik tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. 

Sınırların savaşlarla değiştirildiği, imparatorlukların yıkılıp yerine yeni 

devletlerin kurulduğu tarihi süreç içinde önemini arttıran güç dengesi 

sistemi, özellikle 1713 Utrecht Antlaşması ile etkisini iyice hissettirmiş, 

herhangi bir ülkenin diğerlerine göre hakim bir konuma geçmesi ve 

onlara kendi şartlarını kabul ettirmesi en büyük tehdit olarak 

algılanmıştır. Devletler bir tehdide karşı bir araya gelerek ittifaklar 

kurma ve meydan okuyan gücü dengeleme yoluna gitmiştir. Bu 

dönemde devletin sınırlarına gelebilecek en önemli tehdit askeri tehdit 

olarak algılanmıştır. Dolayısıyla, güvenlik göndergesinin devlet, 

güvenlik anlayışının ise askeri güvenlik olduğu söylenebilir***.  

Güç dengesi sisteminin farklı bir biçimde varlığını sürdürdüğü 

Soğuk Savaş dönemi de, uluslararası sistemin yapısının devletlerin 

tehdit algılamalarını belirlemesine verilebilecek en önemli 

örneklerdendir. Soğuk Savaş döneminde tehdit algılaması iki süper 

gücün birinden ya da karşı bloktan gelebilecek saldırı ihtimali üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Dehşet dengesi, çevreleme, ittifaklar ve caydırıcılık gibi 

terimlerin uluslararası ilişkilerde hüküm sürdüğü bu dönemde, birincil 

ve doğrudan tehdit güvenlik ajandalarının en önemli unsuru olmuştur 

ve yine askeri güvenlik ön plandadır. Ancak, tehdidin ideolojik yapısı 

ele alındığında siyasal güvenlik de söz konusu olmuştur. En önemli 

güvenlik göndergesi ise yine devlettir.  

Soğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte, uluslararası ilişkilerin 

ezberi daha önce rastlanmadık bir şekilde değişmiştir. Genelkurmay 

Başkanımız Orgeneral Sayın Yaşar BÜYÜKANIT’ın sözleriyle, “her 

alanda önüne geçilemez bir şekilde esmeye başlayan değişim fırtınası, 

                                                 
*** “Güvenlik göndergesi” kavramı ve güvenliği “askeri güvenlik”, “siyasal güvenlik”, 

“çevre güvenliği”, “ekonomik güvenlik” ve “toplumsal güvenlik” olmak üzere beş 

sektöre bölen anlayış, Barry Buzan ve Ole Waever tarafından başı çekilen Kopenhag 

ekolüne aittir. Bkz. Buzan, Waever ve de Wilde, Security – A New Framework for Analysis. 

“Güvenlik göndergesi”, “kimin/neyin güvenliği sorusuna verdiğimiz cevapla ortaya 

çıkar. 
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alışık olduğumuz, benimsediğimiz, politik, ekonomik ve güvenlik 

stratejilerini dayandırdığımız parametrelerin çoğunu sarsmaya ve 

ortadan kaldırmaya yönelmiştir” (Org. Y. BÜYÜKANIT, “Küreselleşme 

ve Uluslararası Güvenlik” Sempozyum Açış Konuşması, 29-30 Mayıs 

2003) Soğuk Savaşın sona ermesiyle, birincil ve doğrudan tehdit 

algılamaları yerini başka, normalde ikincil öneme sahip algılamalara 

bırakmıştır. Bu dönemde, Soğuk Savaşın bastırmış olduğu bölgesel 

çatışmalar su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Körfez Krizi ve Yugoslav 

savaşları bu çatışmalara örnektir. Bir süre için, çift kutuplu dünyadan 

çok kutuplu dünyaya bir geçiş süreci yaşandığı düşünülmüş ve bu 

bağlamda tehdit değerlendirmeleri belirsizlik, istikrarsızlık ve 

güvensizlik terimleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Ekonomik, toplumsal, 

çevresel, askeri ve siyasal güvenlik, hepsi birden ele alınır olmuş ve 

güvenlik göndergeleri de çeşitlenmiştir.  

11 Eylül saldırıları işte böyle bir belirsizlik ve istikrarsızlık 

ortamında, belki de çok iyi bir zamanlamayla, Soğuk Savaş sonrasında o 

çok aranan birincil ve doğrudan tehdidin bulunmasını sağlamıştır. 

Dünyanın geriye kalan tek süper gücü ABD, yeni küresel tehdidi 

“uluslararası terörizm” olarak tanımlamış ve onu yok etmek için geniş 

kapsamlı bir savaş başlatmıştır. ABD’nin güç bakımından diğer ülkelerle 

arasında oluşan uçurum ve bu ülkenin terörle savaşı kapsamında 

uluslararası hukukun ve çok taraflılığın ilkelerini hiçe sayarak giriştiği 

müdahaleler, yeni dünya düzeninin sanılanın aksine çok kutuplu değil 

tek kutuplu olarak şekillenmeye başladığını göstermiştir. Burada önemli 

nokta, konjonktürel tehdidin uluslararası terörizm; yapısal tehdidin ise 

tek süper güç ABD’nin, dünya üzerindeki hâkimiyetini giderek 

uluslararası kuralların dışına taşarak, tek taraflı politikalarla ve en 

önemlisi kontrolsüz şekilde kullanması olduğudur. Realist teori 

perspektifinden bakıldığında, bu, diğer devletlerin dengelemesi gereken 

bir durumun ortaya çıktığının göstergesidir. Nitekim, PUTİN’in son 

Münih Güvenlik Politikası Konferansı’nda yaptığı konuşma (Wiladimir 

Putin, Konferans Bildirisi, 10.02.2007) bu dengeleme girişiminin çok da 

uzak bir tarihte olmayacağının bir göstergesidir.   

Öte yandan, tehdit algılamasındaki yapısal nitelikleri mikro 

düzeyde, devlet bazında irdeleyenler de vardır. Devlet yapısı içindeki 

kurumların var olan tehditlerle başa çıkmakta gerek kullandıkları imkân 
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ve yetenekler anlamında, gerekse bazen siyasal irade anlamında, 

yetersiz kalmalarının tehditleri büyüttüğü görüşü, bazı analizciler 

tarafından yapısal niteliklere örnek gösterilmektedir. Ayrıca, bazı 

analizciler, yapısal niteliklere örnek olarak devletin kendi jeopolitik, 

siyasi ve sosyal yapısının tehdit algılamalarını etkilediğini öne 

sürmektedir. Her iki konunun da tehdit algılamalarının 

yapılandırılmasında son derece önemli olduğu yadsınamaz. Ancak, bu 

noktada ortaya analitik açıdan önemli bir sorun çıkmaktadır. Bu, yapısal 

nitelikler ile konjonktürel niteliklerin birbirinden nasıl ayrıştırılacağı 

sorunudur. Özellikle yapısal nitelikleri uluslararası bazdan alıp bölgesel 

ya da ulusal baza uyarlamaya çalıştığımızda, bunların konjonktürel 

nitelikler ile karıştırılması olasılığı yükselmektedir. Örneğin, jeopolitik 

yapı fazlasıyla konjonktüre bağlıdır ve ancak yeni küresel tehditler 

çerçevesinde yorumlanabilir. Öte yandan siyasi ve sosyal yapıların da 

konjonktürel gelişmelerden etkilendiği açıktır.  

Aslında, aynı derecede olmasa da, uluslararası sitem bazında da 

bu sıkıntı vardır. Özellikle tehdit algılaması gibi son derece karşılıklı 

öznel ve özünde etkileşime dayalı bir konuda çok net hatlarla yapısal ve 

konjonktürel nitelikleri birbirinden ayırmak oldukça zordur. Her ne 

kadar böyle bir ayrımın analitik bir fayda sağlaması muhtemel olsa da, 

esasında, yaşadığımız dünyada yapısal ve konjonktürel nitelikler iç içe 

geçmişlerdir ve birbirlerini sürekli derinden etkilemektedirler. Soğuk 

Savaş sonrasındaki tehdit algılamasını kökünden değiştiren 11 Eylül 

saldırıları olmamış mıdır? Bunun yapısal boyuta etkisi yadsınamayacak 

bir hal almamış mıdır? Akabinde gerçekleşen Irak savaşının bize net 

olarak gösterdiği, sistemin yapısının değişmeye başladığı değil midir? 

Öte yandan, günümüzde rastladığımız en önemli problem, devletlerin 

(iç yapıların) geleneksel düzeyde varlıklarını devam ettirmeye çalışması, 

ama aynı anda, küreselleşmenin de etkisiyle, dünyanın (uluslararası 

ilişkilerin) yapısal işleyiş sisteminin kökünden değişiyor olması değil 

midir?  

Bu noktadan hareketle, tehdit algılamasında konjonktürel 

nitelikler şu şekilde tanımlanabilir: Uluslararası ilişkilerde ve devletlerin 

kendi içlerinde süregelen olaylar çerçevesinde, etkileşim ve karşılıklı 

öznellik sonucu oluşan tehdit algılamaları konjonktürel niteliktedir. 

Örnegin, Yugoslav savaşları gibi bölgesel çatışmalar, özellikle 
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Balkanlar’da ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde ortaya çıkan organize 

suçlar ve her düzeyde ve çapta terör eylemleri konjonktürel tehditlerdir. 

Konjonktürel bazda tehditlerin bir özelliği de kolay değişebilir 

olmalarıdır. Örneğin, 1998 yılında Suriye ile ilgili tehdit algılamamız 

had safhadayken, bugün bu ülke ile ilgili tehdit algılamamız önceliğini 

tamamen yitirmiştir; hatta geçtiğimiz günlerde Suriye sınırları içinde 

PKK terör örgütüne karşı ortak müdahale yapmak mümkün olmuştur. 

Diğer taraftan, ABD’nin Irak’a müdahalesi sonucunda o ülkenin 

bölünmesi ile ortaya çıkabilecek yeni oluşumların hem bölge hem de 

Türkiye için bir tehdit oluşturacağı söylenebilir. Ayrıca, ülkeler, 

içlerindeki birtakım siyasi, sosyal ve ekonomik olayların gelişimi 

doğrultusunda kendi iç tehdit algılamalarını da oluştururlar. Örneğin, 

Türkiye’nin içinden geçtiği büyük ekonomik krizler, tehdit 

algılamalarının belirlemesinde önemli rol oynamışlardır. Tüm bunlar, 

gerek ulusal gerekse uluslararası konjonktürün değişimi sonucunda 

ortaya çıkan durumlardır ve örnekler çoğaltılabilir. Bu konjonktürel 

tehdit algılamaları her ne kadar devletlerin kendi yapılandırmaları 

sonucunda ortaya çıkıyorsa da, aslında bazı durumlarda başka 

devletlerin ya da uluslararası örgütlerin tehdit algılamaları da ülkeleri 

etkilemektedir.  

İthal Tehditler 

İthal tehdit kavramı, güvenlik ve tehdit kavramları gibi, tanımı 

kişiden kişiye, devletten devlete değişen bir kavramdır. Örneğin, bazı 

Avrupa ülkelerine göre ithal tehditler, genellikle göç yolu ile ülkelerine 

gelen yabancıların toplumun sosyal yapısını bozması, yine bu sebeple 

organize suçun artması gibi sonuçları olan tehditlerdir. Bir başka ithal 

tehdit tanımı ise, İran gibi ülkelerin rejim ihracı çabaları üzerinden 

yapılmakta ve bu anlamda, siyasal güvenlik açısından oldukça önemli 

bir meseleye işaret etmektedir. Her iki tanım da aslında tehdidin 

doğrudan ithalini içermektedir. Diğer bir deyişle, tehdidin kendisi ithal 

edilmektedir. Oysa tehdit algılaması da ithal edilebilir. Bu da, bir veya 

birkaç devletin kendi tehdit algılamalarını başka devletlere dayatması 

(kendi tehdit algılamalarını ihraç etmesi) yoluyla meydana gelir. Burada 

üstünde durulacak olan ithal tehdit tanımı da budur.  

İthal tehdit kavramı ülkemiz uluslararası ilişkiler jargonuna ilk 

kez Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Yaşar BÜYÜKANIT’ın 
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2003 yılında, Genelkurmay İkinci Başkanı iken yapmış olduğu bir 

konuşma ile girmiştir. Sayın BÜYÜKANIT konuşmasında şöyle 

demiştir: “Gelişmiş ve güçlü ülkelerin tehdit algılamaları ile gelişmekte 

olan veya gelişmemiş ülkelerin tehdit algılamaları aynı eksende 

çakışabilir mi? Yoksa gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin tehdit 

algılamalarını koşulsuz kabul eden ülkeler konumunda mıdırlar? 

Güçsüz ülkeler, bu ithal malı tehdit algılamaları üzerine kurdukları 

ulusal güvenlik politikaları ile ne kadar güvenlidirler?” (Org. Y. 

Büyükanıt, “Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik” Sempozyum Açış 

Konuşması, 29-30 Mayıs 2003). Sayın BÜYÜKANIT’a göre, “gelişmekte 

olan ülkeler, güvenlik anlayışlarını güçlü ülkelere yansıtan ülkeler 

durumundan çok, güvenlik mülahazaları, güçlü ülkeler tarafından 

kendilerine yansıtılan ülkeler durumundadırlar” (Org. Y. Büyükanıt, 

“Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik” Sempozyum Açış Konuşması, 

29-30 Mayıs 2003). Sayın BÜYÜKANIT’ın ifade ettiği üzere, ihraç 

edilmeye çalışılan tehditlerin kabullenen/alan taraftaki devletlerin kendi 

güvenlik algılaman ile her zaman örtüşmediği ve özellikle gelişmiş, 

güçlü devletler tarafından belirlenen bazı algılamaların, gelişmekte olan 

ya da gelişmemiş ülkelerce benimsenmesinin bazen olumsuz sonuçlar 

doğurduğu da görülmüştür (Org. Y. BÜYÜKANIT, “Küreselleşme ve 

Uluslararası Güvenlik” Sempozyum Açış Konuşması, 29-30 Mayıs 2003).  

Güçlü ülkelerin kendi güvenlik anlayışlarını ve tehdit 

algılamalarını gelişmekte olan ülkelere yansıtmaları iki şekilde olabilir. 

Birincisi, bunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve çok 

taraflılık ilkesi ışığında, uluslararası örgütlerin şemsiyesi altında 

yapılmasıdır. İkincisi ise, tek süper güç olan ABD’nin kendi tehdit 

algılamalarını dayatmaya çalışmasıdır. ABD’nin tek süper güç olarak 

tehdit algılamalarını tüm dünyaya nasıl yansıttığına geçmeden önce, 

uluslararası örgütlerin tehdit algılamalarını nasıl şekillendirdikleri ve 

bunun, üyelerini ne şekilde etkilediği üzerinde durmakta fayda vardır. 

Örneğin NATO, Soğuk Savaşın sona ermesinden hemen sonra, 1991 

yılında bir stratejik konsept belirlemiş, ve bu konsepti 1999 yılında yeni 

tehdit algılamaları ışığında yenilemiştir. NATO’nun bu yeni stratejik 

konseptinde, tehditlerden daha çok risklerden bahsedilmiş, belirsizlik ve 

istikrarsızlıklar üzerinde durulmuştur. Aynı şekilde, ittifak dışında 

nükleer güçlerin bulunması ve kitle imha silahlarının yayılma ihtimali 



 

 41 

de vurgulanmıştır. Öte yandan, 10 Şubat 2007 tarihinde 43. Münih 

Güvenlik Politikası Konferansı’nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jaap 

de Hoop Scheffer, 11 Eylül saldırıları sonrasında ortaya çıkan durum 

sonucunda, müttefiklerin 2009 yılına kadar yeni bir stratejik konsept 

üzerinde anlaşmaları gerektiğini vurgulamıştır (International Herald 

Tribune, 11.02.2007). Avrupa Birliği ise, 2003 yılı sonunda kendi 

güvenlik stratejisini yayınlamıştır. Buna göre, anahtar tehditler, 

terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel çatışmalar, devlet 

başarısızlığı ve organize suçlar olarak belirlenmiştir.  

Gerek NATO, gerekse Avrupa Birliği, kendilerine özgü 

yapılanmaları içinde, tüm üyelerinin üzerinde hemfikir olduğu tehdit 

algılamaları belirlemişlerdir. Ancak, tehdit algılamalarının bu örgütlerin 

içinde hâkim güce sahip çeşitli büyük devletlerin etkisi ile 

şekillendirildiğini söylemek de mümkündür. Diğer taraftan, güvenlik ve 

savunma konularında Avrupa Birliği de dâhil olmak üzere, bu örgütler 

oybirliğiyle karar aldıkları için, her üye devletin kendi güvenlik 

algılamalarını o düzeye taşıyarak, tüm diğer üyelere kabul ettirmesi, 

eğer bu devlet büyük ve etkin bir güç değilse, oldukça zordur. Yine de, 

örgütsel bazda tehdit algılaması ithalinin uluslararası hukuk çerçevesi 

içinde ve çok taraflılık ilkelerine uygun şekilde gerçekleştiği 

söylenebilir. 

Öte yandan, ABD’nin dünyanın tek süper gücü olarak, kendi 

güvenlik anlayışı ve tehdit algılamalarını başka devletlere dayatmaya 

çalıştığı ve kendisiyle aynı görüşte olmayanları “Amerika karşıtı” ilan 

ederek bir şekilde cezalandırma yoluna gittiği bilinmektedir. Tehdit 

algılaması ithalinin en önemli örneği, kuşkusuz ki, ABD’nin son derece 

detaylı olarak yapılandırdığı ve tüm dünyaya yaydığı “Irak’ta kitlesel 

imha silahları bulunduğu ve bunun dünya için çok büyük bir tehdit 

olduğu” söylemidir. Michael Foucault’nun post-modernist yaklaşımıyla, 

gücün bilgiyi belirlediği düşüncesinden yola çıkıldığında, bu örnekte 

olduğu gibi, güçlü olanın küresel tehdit algılamasını yaymak için bilgiyi 

ne şekilde yapılandırdığı yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Nitekim, ABD 

bu sayede daha önceden çok tartışılan ve tepki gören politikalarını, kitle 

imha silahlarının yayılmasına karşı bir güvenlik söylemi ve terörle savaş 

adı altında, bir paket halinde uygulamaya koyabilmiştir. Irak halkının 

özgürleştirilmesi gibi asil bir amaç ile de süslenen bu politikaların, 
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sonuçta ne Irak halkına ne de bölgeye güvenlik ve istikrar getirdiği, 

eskisine göre çok daha büyük acılara sebep olduğu ve olacağı aşikârdır. 

Bu bağlamda, güvenlik ve tehdit kavramlarının nasıl kolaylıkla 

suistimal edilebildiği ve ne kadar olumsuz bir şekilde kullanılabileceği 

de net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Öte yandan, ABD, küresel tehdit 

olarak tanımladığı El Kaide terörü ile savaşını sürdürürken, bölgesel ve 

ülkesel düzeyde hareket eden terör örgütleriyle aynı duyarlılıkla 

ilgilenmemektedir. Bu da ABD’nin küresel terör tehdidi olarak 

dayatmaya çalıştığı algılamalarının, aslında ne kadar dar kapsamlı ve 

kendi çıkarlarına yönelik olduğunu göstermektedir. ABD’nin son 

yıllarda PKK terör örgütü konusunda gösterdiği tutum bunun en açık 

örneğidir.  

Sonuç: 

Sonuç olarak, uluslararası sistemin yapısının değişmesi ile 

birlikte, konjonktürel tehditlerin niteliğinin de değiştiği söylenebilir. 

Özellikle ithal tehditler kavramı, sistemin yapısının tek kutupluluk 

olarak ortaya çıktığı şu günlerde, yeni bir anlam kazanmış ve tehdit 

algılamaları da ABD odaklı olmaya başlamıştır. Gerek ABD’nin diğer 

ülkelere yansıttığı tehdit algılamaları, gerekse kendisinin giderek daha 

tek taraflı, daha askeri ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden 

hareketler içinde bulunması bu tip bir odaklanmaya yol açmıştır. 

ABD’nin bu politikalarının doğal sonucu, diğer uluslararası güçler 

tarafından bir dengeleme politikası olacaktır. Bu da uluslararası sistemin 

yapısının çok kutupluluk ile tek kutupluluk arasında gidip gelen ve 

henüz oturmamış bir yapı, içinde bulunduğumuz dönemin de bir geçiş 

dönemi olduğunun göstergesidir. Bu noktadan hareketle, tehdit 

algılamalarının da yakın ve orta vadede yine en çok belirsizlik ve 

istikrarsızlık üzerine yoğunlaşacağını söylemek mümkündür.    
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TÜRKİYE’NİN TEHDİT BELİRLEME YÖNTEMİ VE GÜVENLİK 

ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE DÜŞMAN KAVRAMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr.P.Kur.Alb.Ahmet KÜÇÜKŞAHİN 

 

Güvenlik kavramı, son dönemlerde, dünya bilimsel camiasında 

sıklıkla kullanılmaya başlayan ve ülkelerin uygulamalarında en fazla 

öne çıkan kavramlardan birisi haline gelmiştir. Kavram içerik açısından 

ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmekte, içeriği ve sınırları genişleyip 

daralabilmektedir. Ülkelerin güvenlik mantığının oluşmasında ülke 

tarihinin, ülkenin dünya üzerindeki konumunun, milli menfaatlerinin 

ve mevcut gücünün etkili olduğu değerlendirilmektedir. Olaya bilimsel 

bir çerçeveden bakabilmek için, belki de, güvenlik sınırlarının nerede 

başlayıp nerede bittiğinden ziyade, güvenliğe ilişkin parametrelerin 

belirlenmesinde nasıl bir metodun kullanıldığı ortak bir yön 

oluşturabilir.   

Bu düşüncelerin ışığında bu makalede, güvenlik kavramının ve 

kavramın şekillenmesine neden olan unsurların nasıl belirlenmesi 

gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Atatürk dönemi uygulamaları 

dikkate alınarak bir yöntem olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.    

1. Güvenlik ve Tehdit Arasındaki İlinti 

a. Güvenlik 

Soğuk Savaş öncesi sadece askeri güvenlik olarak algılanan 

güvenlik kavramının, Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte sosyal, 

siyasi, ekonomik ve çevresel boyutları da olan bir olgu olduğu 

anlaşılmaya başlanmıştır. Böylece kavramın içeriği genişlemiş, bu 

kapsamda çok boyutlu ve karmaşık bir hal almaya başlamıştır.  

Güvenlik koruma demek değildir. Güvenlik, kişilerin, 

toplumların ve devletlerin bugününe hitap ettiği gibi, yarınlarına da 

hitap eden bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle güvenliği sadece bugünün 

planlanmasında ve icrasında değil, yarınların planlanmasında ve 
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şekillendirilmesinde de aramak gerekmektedir. Kavramı cazip hale 

getiren hususun, güvenliğin bugünlere hitap eden bölümünden ziyade 

yarınlara hitap eden kısımlarının olduğu değerlendirilmektedir.   

Güvenlik ile refah arasında ciddi bir ilişki vardır. Bu ilişki kısa 

vadede ters orantılı gibi görünürken uzun vadede doğru orantılıdır. 

Refahı, güven içerisinde sağlayabilmek için güven-refah dengesini iyi 

ayarlamak gerekmektedir. Aşırı güvenlik aşırı fedakârlık demektir. Bu 

bağlamda aşırı güvenlik duygusu ile hareket etmek ve her şeyi 

güvenlikle ilintilendirmek, refahtan fedakârlık anlamına gelirken, aşırı 

refah sağlamak adına yapılan bazı hususlar da güvenliğin azalmasına 

neden olabilir. Güvenlik kaygısı, refah adına harcanması gereken 

kaynakların güvenlik üreten birimlere aktarılmasını veya kaynaklara 

sınırlama getirilmesini gerektirir. Ayrıca, güvenlik adına yapılacak aşırı 

fedakârlık, günümüzün iletişim olanakları içerisinde propagandalarla 

farklı tepkilerin oluşmasına da zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte 

uzun vade için sağlanan güvenlik, geleceğe yönelik belirsizliklerin ve 

güvenlik kaygılarının asgariye indirildiği bir ortam anlamına 

gelmektedir. Bu durum tasarruf sahiplerine tasarruflarını uzun vadeli 

stratejilerine uygun olarak üretime dönüştürme olanağı sağlayacaktır. 

Dünyanın neresinde olursa olsun yatırımcıların öncelikle aradıkları 

konu, uzun vadeli güvenlik ve istikrardır. Güvenlik garantisi olmayan 

istikrarsız bölgeler, ekonomik açıdan cazip yerler değillerdir. Bu açıdan 

baktığımızda güvenlik azalırsa refah azalır, güvenlik artarsa refah artar 

diyebiliriz.  

Güvenlik kavramının içerisini doldurabilmek ve sağlıklı bir 

güvenlik politikası uygulayabilmek için, sistemin tepesinden aşağıya 

doğru piramit gibi gittikçe genişleyen bir güvenlik yapılanmasının 

uygulanması gerekir. Aksi takdirde, kimin için güvenlik, ne kadar 

güvenlik, hangi araçlar yoluyla güvenlik, güvenliğin maliyeti nedir gibi 

sorular daha sıklıkla gündeme gelir. Zaten önce bu tür sorulara cevap 

bulup sonra güvenlik tesis eden bir sistem de mevcut değildir. Çünkü 

hiçbir sistem aşağıdan yukarı doğru oluşturulamaz. Sistemler, 

yukarıdan aşağı, genelden özele doğru oluşturulur. Buna karşılık 

tabandan yukarı doğru geri besleme yapılabilir. Bir sistem olarak devlet 

mekanizması da genelden özele doğru yelpaze gibi genişleyen bir 
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yapıya sahiptir. Bu bağlamda devlet, kendisini oluşturan vatandaşların 

güvenliği ve refahı için oluşturulmuş bir sistemdir.  

Üzerinde mutabık kalınmış bir tanımı olmamakla birlikte 

‘güvenlik; belirlenmiş hedefe ulaşmamızı güçleştiren risk ve tehditlerin 

ortaya konulması, belirlenen risklerin yönetilmesi, tehditlere karşı 

gücün geliştirilmesi ve tedbir alınması sistemidir’ diye tarif edebiliriz.  

b. Tehdit 

Güvenliğin belirlenmesinde öncelikli ve en önemli aşama risk ve 

tehditlerin belirlenmesidir. Zaten risk ve tehditler olduğu için güvenlik 

kavramı gelişmiştir. Bu bağlamda güvenlik; risk ve tehditlerin sağlıklı 

olarak tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik olacaktır.  

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tehdit; “birinin gözünü 

korkutma, korku vermek, gözdağı” (TDK Sözlük, 1998), Meydan 

Larousse’da; “sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, gözdağı” 

(Meydan Larousse, t.y.) olarak tanımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri 

Müşterek Askeri Terimler Sözlüğünde ise; “Milli menfaatlere ve milli 

güvenliğe yönelik her çeşit faaliyet ve girişimlerdir. Mütecaviz veya 

mütecaviz olması muhtemel ülkelerin harp potansiyelleri ve harp 

hazırlıkları başta gelen tehditlerdir” (TSK Müşterek Askeri Terimler 

Sözlüğü, 1992) şeklinde ifade edilmektedir. Bununla birlikte “tehdit 

kavramı, bir tarafın, talepleri karşılanmadığı takdirde karşı tarafı 

cezalandırmayı şartlı bir taahhüde bağlayan eylemleri ifade etmekte de 

kullanılmaktadır. Ancak günümüzde, sahip olunan değerlere yönelik 

“tehditler” olarak; salgın hastalıklara, sellere, depremlere veya kuraklığa 

sıklıkla başvurulduğu görülmektedir” (der. Kasım ve Bakan, 2004, s.18). 

Bu yaklaşımdan sonra ‘tehdit; gerek kısa gerekse uzun vadeli hedeflerin 

gerçekleşmesini güçleştiren, yeri ve zamanı gelince ortadan 

kaldırılmasında milli güç unsurlarının kullanılmasını gerektiren her 

çeşit faaliyet ve girişimlerdir’ diyebiliriz.   

Türk Dil Kurumu sözlüğünde risk “zarara uğrama tehlikesi”, 

Risk Yönetimi ve TSK’daki Uygulamalar adlı dokümanda ise; “olması 

muhtemel bir olay, olayın şiddeti, personelin veya kaynakların olayın 

tehlikesine maruz kalması sonucu potansiyel olarak kayba veya zarara 

uğraması durumları” (“Risk Yönetimi ve TSK’daki Uygulamalar”, 2000) 

olarak tanımlamıştır. Bu tanımlarda risk, bir olasılık olarak ortaya 
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konulmuştur. Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral BÜYÜKANIT,  

14 Şubat 2007 tarihinde Washington’da yaptığı konuşmada “Türkiye 

Cumhuriyeti, 1923’ten bu yana bu kadar büyük risk, tehdit ve 

sıkıntılarla karşı karşıya kalmadı.” (“Washington konuşması”, 21 Şubat 

2007, par.3) demiştir. Burada riske verilen anlam sözlükte belirtilen 

anlamından farklıdır ve tehdidin bir kademesi niteliğindedir. 

Dolayısıyla risk, pratikte iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi zarara 

uğrama olasılığı, ikincisi, tehdidin bir önceki aşamasıdır. Biz, güvenlik 

bağlamında riski, tehdidin bir önceki aşaması olarak ele almaktayız.    

Yönetimin sahip olduğu yetenekler, bir olayın/durumun risk 

veya tehdit olup olmayacağını belirleyen en temel etkendir. Bir konunun 

tehdit veya risk olması, konunun kendi özelliğinden ziyade onu kabul 

eden kişi, kurum veya devletin kendi yetenek ve kabiliyeti 

doğrultusunda algılamasına bağlıdır. Eğer tehdit ise, gerekli tedbirin 

alınması, risk ise, yönetilmesi gerekecektir. ‘Risk yönetimi’ kavramı, 

riskin yönetilebilir olmasından çıkmıştır. Buna mukabil tehdit, 

müdahale gerektirdiğinden ‘tehdit yönetimi’ kavramı uygun 

düşmemektedir. Güçlü bir yönetim için risk olan herhangi bir konu 

daha zayıf bir yönetim için tehdit olabilir (Küçükşahin, 2006, s.18-19). 

Ülke için neyin risk ve tehdit olduğunu ortaya koyabilmek için, 

öncelikle ülkenin hayati çıkarlarının, vazgeçilmezlerinin, olmazsa 

olmazlarının ve varlığının temellerini oluşturan dayanakların neler 

olduğunun ortaya konulması gerekir.  

Örneğin, Millî Mücadelenin başlangıcında Misakımillî adı 

altında 28 Ocak 1920 günü Osmanlı Mebusan Meclisinin kabul etmiş 

olduğu kararlar, bütün dünyaya ilan edilmiş bir ilkeler bütünüdür ve 

Kurtuluş Savaşının temel dayanağını oluşturmuştur. Bütün kararlar ve 

eylemler, bu esasın ışığında gerçekleştirilmiştir. Bunlar;  

- Belirlenecek vatan toprağının elde edilmesi,  

- Tam bağımsızlık,  

- Millî egemenlik, 

- Ülkedeki Müslüman unsurların öz kardeş olduğu ve 

- Belirlenecek vatan toprakları dışında kalan Türklere sağlanan 

hakların aynının ülke içerisindeki Hıristiyanlara da tanınacağıdır. 
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Millî Mücadele’yi müteakip Türkiye Cumhuriyeti, bir kısmı 

Misakımillî’den gelen ve bir kısmı yeni oluşturulan temel ilkelerle 

ayakta tutulmuş ve olgunlaştırılmıştır. Bunlar; 

 Millî egemenlik, 

 Tam bağımsızlık, 

 Laiklik, 

 Haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamak, 

 Millî bir hedefe sahip olmak 

 Orduya saygı, 

 Millî kimliğin güçlendirilmesi ve  

 Güç oluşturmaktır. 

Bu dönemdeki güvenlik ilkeleri, yukarıda sayılan millî ilkeleri 

koruyacak ve gerçekleştirecek tarzda geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 

Tehditler, ancak bu temel dayanaklar belirlendikten sonra, ülke içinde 

ve dışında meydana gelen ve gelmesi muhtemel olaylar bu dayanakların 

ışığı altında değerlendirilerek ortaya konulabilir.      

Bununla birlikte, “Çoğu zaman devletler, çıkarlarını 

gerçekleştirebilmek ve diğer aktörler (devletler, toplumlar, şirketler, 

örgütler) üzerinde egemenlik kurabilmek için ‘sanal tehditler’ yaratarak 

ulusal ve uluslararası toplumları buna inandırma yolunu da seçebilirler. 

Bu sanal tehdit karşısında alınan güvenlik önlemlerinin, gerçek tehditler 

karşısında alınandan daha büyük bir farklılık göstermez.”(Dedeoğlu, 

2003, s.52)  

Dar ya da geniş anlamda olsun, geleneksel güvenlik anlayışına 

göre, tehditler genellikle kısa süreli, özde askeri nitelikte, ulusun 

varlığını ve esenliğini tehlikeye sokacak tehditler olarak algılanmıştır. 

Bu anlayış hala geçerlidir. Bunun yanı sıra sosyal, kültürel, ekonomik, 

siyasi ve çevresel alanlarda da risk ve tehditler belirmeye başlanmıştır. 

Askerî tehdit anlayışı dışında kalan bu tehdit türleri günümüz dünya 

koşullarında askeri tehditlerden daha fazla tahribat yapmakta ve 

gelecek kaygısı yaratmaktadır. Bu durumun en tehlikeli yönü ise; iyi ile 

kötünün, dost ile düşmanın ayırt edilememesidir.    
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2. Güvenlik Anlayışı ve Güvenlik İlkeleri 

a. Güvenlik Anlayışı  

Güvenlik anlayışı, kişiden kişiye toplumdan topluma, devletten 

devlete farklılıklar gösterir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde terörle 

mücadele eden bir askerin kişisel güvenlik anlayışı ile Harp 

Akademileri’nde görev yapan bir askerin kişisel güvenlik anlayışı 

farklıdır. Devletler de tıpkı insanlar gibidir. Ülkenin dünya üzerindeki 

konumu, doğal zenginlikleri, toplumunun yapısı, ulusal hedefleri ve 

ülkenin tarihi, güvenlik anlayışını farklı kılar. Bu bağlamda Türkiye’nin 

güvenlik anlayışı ile bir başka ülkenin güvenlik anlayışı aynı 

olmayacaktır.  

Güvenlik anlayışının temeli, tehdidin belirlenmesine, tehdidin 

belirlenmesi ise algılamaya dayanır. Tehdidi belirleyenler, ülkeyi 

yönetenler yani insanlardır. Bu nedenle güvenlik algılamasının 

temelinde insan vardır. Yani tehdidi algılayacak olan insandır. Tehdit, o 

an için somut veya soyut olabilir. Tehdit her zaman matematiksel olarak 

rakamlarla ifade edilemeyebilir. Nihayetinde tehdit, sosyal bilimlerin bir 

ürünüdür. Tehdidin ortaya konmasında tehdidi algılayacak olanların 

tarihi birikimlerinden ve yetişmiş olduğu ortamdan aldığı değerlerin 

büyük etkisi olacaktır.   

Tuna’nın ekonomik olaylar için vurguladığı gibi, “Herhangi bir 

ülkede yaşanan ekonomik sorunların ve krizlerin etkileri diğer ülkeler 

için de sıkıntılı olabilir ve müdahale nedeni yaratabilir. Ya da, dünyanın 

bir yerinde ortaya çıkan bir çatışma, ekonomik bağımlılıklar nedeniyle, 

dünyanın çok uzak bölgelerindeki devletleri içine çekebilir. Yöresel 

savaşlar büyük güçlerin müdahalesine açık olabilir. Bu nedenle 

savaşların hem coğrafi alanı daha geniş, hem de süresi daha uzun 

olabilecektir.”(2001, s.186) Ülkeler arasındaki ekonomik ve toplumsal 

ilişkiler arttıkça buna bağlı olarak etkileşimin de artması kaçınılmazdır. 

Bu etkileşimin sonucu olarak bir başka toplumun iyiliğini istemek kendi 

iyiliğini istemek anlamına gelebilecektir. Karşılıklı etkileşimin, bütün 

tarafların millî menfaatlerine uygun olduğunu söyleyebilmek için 

ekonomik alandaki ulusal menfaatlerin yanı sıra siyasi ve diğer 

alanlardaki menfaatlere de paralellik göstermesi gerekir. Bu yüzden 
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millî menfaatleri, millî güç unsurlarının tamamı içerisinde 

değerlendirmek gerekir.  

Sosyal olayların neden sonuç ilişkileri, toplumdan topluma 

farklılık gösterebilir. Güvenlik veya güvenliğe konu olan olaylar, sosyal 

bir olay niteliğinde olduğu için dünyanın herhangi bir yerinde 

belirdikçe onları kendi bünyemizde olmuş gibi farz ve kabul edip 

değerlendirmeler yapmamızı, sebep ve sonuç ilişkilerini tespit ederek 

ülkemizde olmaması için tedbirler almamızı gerektirir. Atatürk’ün 

dediği gibi: “Bütün dünya hadiseleri bize bunu açıktan açığa ispat eder. 

En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini 

bilemeyiz. Bunun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleti bunun 

bir uzvu addetmek icap eder. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan 

diğer bütün aza müteessir olur. ‘Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık 

varsa bana ne?’ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi 

aramızda olmuş gibi onunla alakadar olmalıyız. Hadise ne kadar uzak 

olursa olsun bu esastan şaşmamak lazımdır. İşte bu düşünüş, insanları, 

milletleri ve hükümetleri bencillikten kurtarır. Bencillik şahsi olsun, 

millî olsun daima fena telakki edilmelidir.” (Atatürk’ün Söylev ve 

Demeçleri, 1989, s.326) 

Yapılan araştırmalarda, devlet kurumlarının risk ve tehditler 

üzerinde bazen mutabık kalamadıkları tespit edilmiştir (Küçükşahin, 

2006, s.32). Bu ayrılığın risk ve tehditlerin belirlenmiş bir metoda uygun 

yapılmamasından kaynaklandığı, konunun sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi ve süreklilik arz edebilmesi için ise, bir metoda ihtiyaç 

olduğu değerlendirilmektedir. Çünkü risk ve tehditlerin belirlenmesi, 

yöntemsel bir algılama sürecine ihtiyaç göstermektedir. Mevcut ortam 

içinde “ülkelerin silahlı kuvvetlerinin bağımlılık dereceleri, ulusal 

sanayilerin gelişmişlik düzeyleri, ileri teknoloji ürünü ve kitlesel imha 

gücüne sahip silahların varlığı, ulusal güvenlik politikalarının 

belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır” gibi görüşler bizi bağımlılıktan 

kaynaklanan bir zorunluluğa itebilir. (Cumhuriyet, 26,27,28 Aralık 2006) 

Bu durumda olması gereken yaklaşım, temel ilkelerimizin ne 

olduğudur. Biraz önce belirtilen ulusal sanayi, gelişmişlik düzeyi, kitle 

imha gücüne sahip silahların varlığı birer araç niteliğindedir. Oysa 

önemli olan araçlar değil ilkelerdir.  
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Bilindiği gibi, tehdidin belirlenmesi açık ve gizli kaynaklardan 

beslenen iyi bir istihbarata ihtiyaç göstermektedir. Riskin tehdide 

dönüşmeden algılanarak yönlendirilebilmesi için elde edilen bilgilerin 

zamanında istihbarata dönüştürülmesi, ihtiyaç gösteren tedbirlerin 

üretilmesi ve bu bağlamda proaktif davranılması bir zorunluluktur.  

Niteliğine bağlı olarak, “tehdidin ortadan kaldırılması için 

kullanılacak gücün de politik, ekonomik, askerî, coğrafi, demografik, 

psiko-sosyal ve kültürel, bilimsel ve teknolojik güçlerden oluşan millî 

güç unsurları olması gerekir.”(Erol Özgün, Beyin Fırtınası, 19.02.2003) 

b. Güvenlik İlkeleri 

İnsan yaşamından biliriz ki insanların ilkeleri vardır. Olgun 

insanlar kişisel ilkelerinden ödün vermezler. Şirketler de prensipler 

üzerinde yükselirler ki, bu ilkeleri şirket çalışanları, şirketten alışveriş 

yapanlar ve hatta rakip şirketler dahi bilirler. Batmakta olan bir şirketin 

tepesine getirilen bir yönetici, ortaya koyduğu prensiplerle şirketi 

zarardan kâra geçirebilir.   

Devletler de tıpkı insan ve şirketler gibi ilkelerle yönetilir. Bu 

ilkelerin ülke içinde ve ülke dışında herkes tarafından bilinmesi gerekir. 

Söz konusu ilkelere dayanılarak devletin tepesinden aşağıya doğru 

esaslar belirlenir ve böylece ülkenin geleceğe doğru emin adımlarla 

ilerlemesi sağlanır. Bunu belirleyip uygulayan ülkeler özgüvenli ve 

onurlu bir millet olarak yaşarlar, belirlemeyenler gelecek endişesiyle 

kaderlerini beklerler. 

Kurtuluş Savaşı’nın koşulları için belirlenen ve bilahare 

geliştirilerek Atatürk Dönemi Türkiyesi’nin temel ilkeleri aşağıdaki 

şekilde belirlenmiş ve tavizsiz uygulanmıştır. Bu ilkeleri iki başlık 

altında toplayabiliriz. Birincisi; Misakımillî ve/veya Anayasada yer alan 

ilkeler, ikincisi; yıllarca çekilen acıların ve sıkıntıların kaynağı olarak 

görülen ve Türk Milleti’nin özüne hitap eden yazılı olmayan ilkelerdir. 

(1) Yazılı İlkeler: 

     (a) Millî Egemenlik 

      Millî egemenlik, devlet içinde en üstün buyurma kudretidir. 

Bu kudretin, ülkenin gerçek sahipleri olan millete ait olması gerekir. Bu 

kapsamda, Atatürk Nutuk’ta “Osmanlı Devleti, kendisini kuran temel 
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unsurun, Türk milletinin, insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma 

bakımından da engellenmişti; memleketi imar edemez, demiryolu 

yaptıramazdı. Hatta okul yaptırmakta bile serbest değildi. Bu gibi 

durumlarda yabancı devletler hemen işe karışırlardı” demektedir.(2000, 

s.475) Millî egemenlik, devlete, mevcut olan kaynaklarını halkına 

sunabilme imkanı vermektedir. Oysa, Millî Mücadele öncesi dönemde 

bu kudreti elinden alınmış Osmanlı devlet yönetimi, halkının refahı için 

kendi ülke koşullarını kendisi oluşturamıyordu. Emperyalist güçler 

buna müsaade etmiyorlardı. Yani, devlet olarak ortaya koyduğu 

hedeflerini gerçekleştiremiyordu. Bu, tipik bir tehdit örneğidir.  

Türk Milleti millî egemenliğini Milli Mücadele esnasında 

yeniden elde etmiştir. Bu kapsamda şu örneği verebiliriz: 1938 yılında, 

T.C. donanmasına katılan dört adet denizaltının isimlerine ilişkin olarak 

Mustafa Kemal Atatürk, kendi el yazısı ile yazıp, 17.01.1938 günü 

Başbakan Celal Bayar’a gönderdiği notta denizaltılara verilecek 

isimlerin Saldıray, Batıray, Atılay, Yıldıray olduğunu, bu isimlerin 

saldıran, batıran, atılan ve yıldıran anlamına geldiğini belirtmektedir. Bu 

belge1 ve bunun arkasında yatan düşünce tarzı, ülke içinde ve ülkeyi 

ilgilendiren her konunun milletin hür iradesiyle ve başkaları ne der 

anlayışından uzak bir şekilde tecelli ettirildiğini gösterir niteliktedir.   

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri arasında 

gördüğü ulusal egemenliğin devletin temel bir ilkesi olduğunu 

tereddüde meydan vermeyecek şekilde şu sözler ile ifade etmektedir: 

“Türk Ulusu yeni bir inanç ve kesin bir ulusal azim ile yeni bir devlet 

kurmuştur. Bu devletin dayandığı esaslar ‘Tam Bağımsızlık’ ve ‘Kayıtsız 

Koşulsuz Ulusal Egemenlik’ ten ibarettir. Ulus bu egemenlikten en 

küçük bir parçasını bile feda etmeyecektir; gözünü açmıştır.” (Atatürk’ün 

Söylev ve Demeçleri, 1989, s.326) 

(b) Tam Bağımsızlık 

      Tam bağımsızlıkla ilgili olarak Nutuk’ta şu ifadelere 

rastlanmaktadır: “Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız 

görevin asıl ruhudur. Bu görev, tüm ulusa ve tarihe karşı yüklenilmiştir. 

Bu görevi yüklenirken, uygulanabilme olasılığı hakkında şüphe yok ki 

                                                 
1
 Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi el yazısı ile yazıp, 17.01.1938 günü Başbakan Celal 

Bayar’a gönderdiği yazılı belge (EK-A). 
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çok düşündük. Fakat sonunda, edindiğimiz kanaat ve inanç, bunda, 

başarılı olabileceğimiz biçimindedir. Biz böyle bir işe başlamış 

adamlarız. Bizden öncekilerin işledikleri hatalar yüzünden, ulusumuz, 

sözde var olduğu sanılan bağımsızlığa sahip bulunuyordu. Şimdiye 

değin Türkiye’yi uygarlık dünyasında kusurlu gösteren neler 

düşünülebilirse, hep bu hatadan, bu hataya bağımlılıktan 

kaynaklanmaktadır. Bu hataya bağımlılığın sonucu; mutlaka, ülke ve 

ulusun tüm onurundan tüm yaşama yeteneğinden sıyrılmasını ve 

uzaklaşmasını gerektirebilir. Biz yaşamak isteyen, onur ve şerefi ile 

yaşamak isteyen bir ulusuz. Bir hataya bağımlılık yüzünden bu 

nitelikten yoksun kalmaya katlanamayız. Bilgin, bilgisiz tüm ulus 

bireyleri, belki içinde bulundukları güçlükleri tümüyle anlamaksızın, 

bugün yalnız bir nokta çevresinde toplanmış ve kanını sonuna değin 

akıtmaya karar vermiştir. O nokta; tam bağımsızlığımızın sağlanması ve 

sürdürülmesidir. Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasal, 

parasal, ekonomik, hukuksal, ordusal, kültürel v.b. her konuda tam 

bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımızın herhangi 

birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulus ve ülkenin gerçek anlamıyla tam 

bağımsızlığından yoksunluğu demektir.” (1960, s.623) 

    Aslında tam bağımsızlık; devlet olmanın, sömürge olmamanın, 

onurlu olmanın bir koşuludur. Aynı zamanda yeteneklerini ispat 

edebilmenin bir ön koşuludur. Burada ilginç olan nokta, birilerinin bize 

tam bağımsızlığı vermemesidir. Onun için ihtiyaç duyulan şey, 

savaşarak, buna engel olanların ortadan kaldırılmasıdır. Eğer 

savaşmadan yani güç kullanmadan tedbir alma durumu söz konusu 

olabilseydi, buna risk diyebilirdik. Oysa, güç kullanılarak tedbir alındığı 

için, tam bağımsızlığı elde etmemize engel olan bütün unsurlar birer 

tehdit niteliğindedir.   

    Mustafa Kemal bir başka konuşmasında, yukarıda belirtilen 

hususları teyit eder gibi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun 

hükümetinin ulustan aldığı direktif, tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız 

milli egemenlik ilkelerine dayanarak ülkeyi bayındırlaştırmak ve ulusu 

zengin, varlıklı ve mutlu kılmaktır... Türk Devleti, ilerleme ve gelişme 

yolunda ve uluslararası temas ve ilişkilerde tüm çağdaş uluslara paralel 

ve onlarla uyumlu bir şekilde yürümekle beraber Türk toplumunun özel 



 

 53 

karakterlerini ve başlı başına bağımsız olma kimliğini korumayı esas 

sayar.” demektedir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1989, s.106) 

    Tam bağımsızlık temel ilkesinin, buna bağımlı diğer alt 

konularda nasıl kullanıldığına bir örnek olması açısından, Büyük 

Zafer’in hemen arkasından Edebiyat Medresesi Meclis-i Müderrisi’nin 

19 Eylül 1922’de toplanarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya fahri 

müderrislik (profesörlük) ünvanı vermesi olgusundaki, Atatürk’ün 

yaklaşımını gösterebiliriz. Bu davranışa cevaben, millî bağımsızlığın 

‘millî irfan ile ikiz’ olduğunu belirtmiştir. Böylece Atatürk bağımsızlığın 

sadece sınırların çizilmesi ile değil, özellikle kültürel emperyalizm veya 

kültürel ilhaka karşı, bağımsızlığın ancak ‘millî kültür ve idrak’ ile 

birlikte sağlanabileceğini kesin olarak ifade etmiş oluyordu.(Arslan, 

2004, s.15-22) 

(c ) Laiklik 

      1924 yılından itibaren laiklik benimsenmeye başlamış ve bu 

istikamette çalışmalara girişilmiştir. Bu durum özellikle eğitim ve 

siyasette en temel ilke olarak geleneksel olarak uygulanmış ve nihayet 

1937 yılında devletin yazılı bir ilkesi olarak Anayasa’da yerini almıştır. 

Bu bağlamda 1924 yılında Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 

genelgelerde Türkiye içerisinde faaliyet gösteren yabancı okulların; 

- Dinî öğretim ve ibadeti özel bir yerde yaptırabileceği,  

- Mabetlerin dışında heykel, tasvir ve haç bulundurmasının 

yasak olduğu,  

- Müslümanların ve başka mezhepten öğrencilerin okullardaki 

dini ayinlere katılmalarının yasak olduğu açık olarak belirtilmiştir. 

(Ergün, 1982, s.56) 

    Özellikle eğitim öğretimin şekillendirilmesinde temel ilke 

olarak kullanılan laiklik için çarpıcı bir örnek, 1928 yılında Bursa 

Amerikan Kolejinde yaşanmıştır. İki Müslüman kız öğrencinin din 

değiştirerek Hıristiyan olması üzerine, Bakanlık buna büyük bir 

duyarlılık göstererek, okulu derhal kapatmış ve olayı mahkemeye 

aksettirmiştir. Bu durum Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli 

sertleşmelerin yaşanmasına sebep olmuştur. (Ergün, 1982, s.60,61) 

Unutmamak gerekir ki; ilkelerin sürdürülebilirliği ancak onurlu ve 
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kararlı bir tutumla sağlanabilir. Zaten bu duruş sergilenebildiği ölçüde 

ilkenin varlığından söz edilebilir.   

    1930 yılında, yeni yapılmakta olan Cumhuriyet Halk 

Fırkasının parti çalışmalarına ilişkin Paris Büyükelçisinin yaptığı 

eleştiriler üzerine Atatürk yazdığı cevapta şunlara değinmiştir:  

“Reisicumhur olmayarak yalnız fiilen Cumhuriyet Halk Fırkası reisi bile 

bulunsa idim fırka programını ve şeraitini tenkit eden ve insani ve siyasi 

ahlakına emin olduğum sizin gibi bir zatın mütealalarını dikkat ve 

muhabbetle dinlerdim ve istifadeli bulurdum. Memnuniyetle tekrar 

görüyorum ki; laik cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi 

hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel 

budur.”(Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, 1963, s.544). 

    Atatürk, 1931 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyet 

Halk Fırkası parti programının dışında aday olan milletvekillerine de oy 

verilmesini arzu etmiş ve bu noktada şunları söylemiştir: “Başka 

programlardan seçeceğimiz mebuslar için fırkamın müntehibi sanilerine 

(ikinci seçmenlerine) dikkat noktası olarak gösterdiğim evsaf yalnız laik 

cumhuriyetçi, milliyetçi ve samimi olmaktır.” (Atatürk’ün Tamim, Telgraf 

ve Beyannameleri, 1963, s.548). 

    (2) Yazılı Olmayan İlkeler: 

         (a) Haysiyetli ve Şerefli Bir Millet Olarak Yaşamak 

              İnsan olmanın en güzel tarafı, saygıdeğer olmaktır. Bu 

esas devletler için de geçerlidir. Onurlu bir devlet, kendi vatandaşlarına 

karşı olan görevlerini gerek ülke içinde gerekse ülke dışında daha 

sağlıklı bir şekilde yerine getirebilir. Atatürk bu konuyu temel ilke 

olarak kabul etmiş ve “Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli 

bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklâle sahip olmakla 

gerçekleştirilebilir.... Binaenaleyh, ya istiklâl ya ölüm!”(1960, s.9) 

demiştir.  

              Haysiyetli ve şerefli olan kişi veya devletler, uzun vadeli 

hedeflerine daha güvenli bir şekilde ilerleyebilir. Bu husus, aynı 

zamanda ülke vatandaşlarının diğer ülke vatandaşları ile devletlerin de 

diğer devletlerle eşit olması anlamına gelir. Böyle bir prensibin olması 

demek, bir ülkenin diğer devletlerle ilişkilerinin eşit koşullarda cereyan 
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edeceği, başka bir ifade ile sömürülmeye müsaade etmeyeceği anlamını 

taşır. Atatürk’ün de belirttiği gibi ancak bu koşullarda “Medeni 

dünyadan, medeni, insani ve karşılıklı dostluklar beklenebilir”(1960, 

s.229) 

             Atatürk’ün haysiyetli ve şerefli bir millet olmanın 

gerekçelerini ortaya koyan ve Atatürk dönemi Türkiye’sinin 

uygulamalarına esas teşkil etmiş olan sözlerinden örnekler aşağıya 

çıkartılmıştır.    

    - “Şimdiye kadar Türkiye’yi medeniyet dünyasında 

kusurlu gösteren neler düşünülebilirse, hep bu yanlışlıktan (tam 

bağımsız olmamak) ve bu yanlışlığa boyun eğmekten ileri gelmektedir. 

Bu yanlışlığa boyun eğmenin sonucu, mutlaka, memleket ve milletin 

bütün haysiyetini ve bütün yaşama kabiliyetini kaybetmesine ve ondan 

yoksun kalmasına yol açabilir. Biz, yaşamak isteyen, haysiyet ve 

şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz.” (1960, 423) 

    - “Memleketimizde bulunan düşmanları silâh gücüyle 

çıkarmadıkça, gösterebileceğimiz milli varlık ve kudretimizi fiilen ispat 

etmedikçe, diplomasi alanında ümide kapılmanın doğru olmadığı 

yolundaki inancımız kesin ve sürekli idi. Gerçekten de bugünün hayat 

şartları içinde bir tek fert için olduğu gibi, bir millet için de kudret ve 

kabiliyetini fiili eserlerle gösterip ispatlamadıkça kendisine değer 

verilmesini ve saygı gösterilmesini beklemek boşunadır. Kudret ve 

kabiliyetten yoksun olanlara değer verilmez. İnsanlık, adalet ve 

mertliğin gereklerinin yerine getirilmesini, bütün bu vasıflara sahip 

olduğunu gösterenler isteyebilir.” (1960, 427)  

(b) Ulaşılabilir hedefler belirlemek 

      Hedef, ulaşılmak istenen ve hep birlikte hareket edilmesine 

imkan sağlayan şeyler, gayelerdir (Meydan Larousse). Hedeflere, arzu 

edilen ölçülerde ulaşabilmek için bilimsel tecrübeye dayalı bazı 

prensipleri uygulamak gerekir. Nasıl ki, bir harbi kazanabilmek için, 

planlama ve icra safhalarında titizlikle uyulması gereken harp 

prensipleri varsa, milli hedeflere ulaşmak için de millî prensiplerin (ana 

ilkelerin) olması gerekir. Bu aşamanın en önemli noktaları; millî bir 

hedefin, millî ilkelerin ve bu ilkelerin uygulanmasını sağlayacak millî 

gücün oluşturulması olmalıdır.   
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        Ülkeler, belirledikleri hedeflere doğru ilerlemek isterken, 

hedefe giden yolu tıkayarak engel teşkil ederken yönlendirip yolun 

boşaltılmasını sağlayabilecekleri risk, yönlendiremediği için engel 

olmaya devam edenler tehdittir. Ülke hedefinin belli olmaması 

durumunda risk ve tehditleri belirleyebilmek söz konusu olamaz. 

Kurtuluş Savaşı’nda hedef, ‘bağımsız bir devlet kurmak’ iken, bu 

hedefin gerçekleşmesi üzerine barış koşullarının uzun vadeli hedefi 

‘Çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak’ olarak belirlenmiştir.  

        Hedefin gerçekçi ve ulaşılabilir olmasına yönelik olarak 

Atatürk Nutuk’ta; “Çeşitli milletleri, ortak ve genel bir ad altında 

toplamak ve bu çeşitli unsurlardan oluşan kitleleri eşit haklar ve şartlar 

altında bulundurarak güçlü bir devlet kurmak, parlak ve çekici bir siyasi 

görüştür. Fakat aldatıcıdır. Hattâ, hiçbir sınır tanımayarak, dünyadaki 

bütün Türkleri bile bir devlet halinde birleştirmek, varılması imkansız 

bir hedeftir” (2000, s.298, 299) demektedir.  

(c) Orduya Saygı 

      Atatürk anlayışında orduya saygının büyük yeri vardır. Bu 

saygı hem ordu içinde hem de ordu dışında yaratılmıştır. Orduya saldırı 

veya hakaret asla karşılıksız bırakılmamıştır. Örneğin, 18 Haziran 1922 

tarihinden önce, 1’inci Ordu Komutanı olan Ali İhsan Paşa; ordunun 

disiplinini ve genel yönetimini bir çıkmaza sokacak şekilde hareket 

etmesinden, ast komutanları, üstlerine karşı itaatsizliğe ve görevlerini 

yapmamaya kışkırtma ve bu tavırları destekleme gibi davranışların 

yanında, ordunun emirlere uyma ve görev duygusuyla oynayacak 

kadar entrikacı bir yaratılışta olmasından dolayı görevden alınarak 

Divanıharp’a verilmiştir. Nutukta; “Orduda birlik ve uyumun 

bozulmasına, görev aşkının zayıflamasına çalışanlar, dahi de olsalar 

zararlı birer şahsiyettirler” (2000, s.452) denmektedir.  

        1931 yılında yapılacak olan seçim dolayısıyla millete 

yayımlamış olduğu beyannamede Atatürk; “Devletin yüksek 

bünyesinin sarsılmaz temeli olan ve millî mefkureyi, millî varlığı ve 

inkılabı kollayan ve koruyan cumhuriyet ordusunun ve onun fedakar ve 

kıymetli mensuplarının daima hürmet ve şeref mevkiinde tutulmasına 

sureti mahsusada itina ederiz.” demektedir. (Atatürk’ün Tamim, Telgraf 

ve Beyannameleri, 1963, s.550). 
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        Atatürk”ün Şeyh Sait İsyanı nedeniyle 07 Mart 1925 

tarihinde, Millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımladığı 

beyannamesinde, “Bu sebeple, Cumhuriyet Polis ve Jandarmasının ve 

Cumhuriyet Ordusunun şeref ve itibarı her düşüncenin üstündedir. Bu 

şeref ve itibara saygı için vatandaşlarımın dikkat ve uyanık olmasını 

isterim. Bu münasebetle ve büyük gurur ile hemen açıklarım ki, vatanın 

her bir yerindeki hassasiyet ve toplu halde yapılan gösteriler kahraman 

milletimizin, cumhuriyeti ve sükun ve asayişi, mutlaka korumak için 

sağlam iradesini bir daha göstermiştir. Memurların başlarının ve mazisi 

şan ve şerefle dolu olan cumhuriyet ordusu mensuplarının, vatanın 

dahili ve harici bütünlüğü için kendilerini feda eden duygularını ve 

yüksek vazife hislerini beklerim.”(Coşkun, 2005, s.23,24) diye 

belirtmektedir. Her zaman olduğu gibi, cumhuriyet polis ve ordusuna 

karşı oluşturulmaya çalışılan yıpratma düşüncelerinin akıllardan 

geçirilmesine dahi tahammül gösterilmeyeceği ifade edilmektedir.  

        Çünkü, ordu, güç demektir. Güç, siyaset ile birlikte 

kullanılır. Ne kadar gücünüz varsa, gücü kullanma iradenize bağlı 

olarak o kadar siyaset yapabilirsiniz. Gerek iç, gerekse dış politika 

uygulamasının inandırıcılığı ve kabul görmesi, elde bulunan güç ile 

orantılıdır. Dolayısıyla güç ortadan kaldırılırsa, inandırıcı bir siyaset de 

yapılamaz. Çünkü, siyasetin içeriğinde barış isteği yatmakla birlikte, 

askerî gücün, her zaman hesaba katılması ve önemli bir unsur olarak 

siyasete yansıtılması gerekir. Türk Ordusu’nun görevine bağlılığı ve 

disiplinli durumu, barış siyasetimizin aksamadan yürütülmesini 

sağlamıştır. 

        Bununla birlikte “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve 

kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” 

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1989, s.420) Orduya yapılan saldırıların 

amacının, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle bir 

kurum olarak Ordunun gerek içten, gerek dıştan yıpratılmasına asla 

müsaade edilmemiştir. Bu, Türkiye Cumhuriyetinin temel bir ilkesi 

olarak kabul edilmiş ve uygulanmıştır. 
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(ç) Milli Kimliğin Güçlendirilmesi 

     Bir insanın saygınlığı ve dokunulmazlığı; sağlığı, bilgisi, 

görgüsü, hünerleri, eserleri ve nihayet sağlam karakteri ile orantılıdır. 

Bu vasıflar insanın kendi iç yapısından gelen veya kişiliği ile 

oluşturduğu vasıflarıdır. Bu noktalardaki yetersizlikleri onun 

başkalarının gözündeki değerini ve saygınlığını azaltacaktır. Sürekli 

depresyon geçiren sağlam bir yapıya sahip olmayan insanlar ne ise, 

ülkeler de aynıdır. Bu nedenle iç bünye çok önemlidir. Zaten 

günümüzde, saldırıların büyük yoğunluğu iç bünyeye yönelik 

gerçekleşmektedir. Atatürk’ün Nutuk’ta ifade ettiği gibi; “Asıl olan iç 

cephedir... Önemli olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren 

iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok daha iyi bilen düşmanlar, 

bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. 

Bugüne kadar başarı da sağlamışlardır. Gerçekten, ‘kaleyi içinden 

almak’ dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksadı gerçekleştirmek 

için içimize kadar sokulabilen bozguncu mikropların ve ajanların 

varlığını iddia etmek yerindedir.” (2000, s.433). O halde bünyenin 

sağlam tutulması gerekmektedir.  

       Karatay ise, iç cepheye yapılan saldırıları şöyle 

değerlendirmektedir: “Bir millet; halk, kitle, yani hiçbir şey haline 

getirilmek istenirse, onu tarihi süreç içerisinde sıfırlamak arzu edilirse, 

daha önce vazedilmiş değerlerini ortadan kaldırmak, onu 

değersizleştirerek küçümsemek yeterli olacaktır. Bu değerlerin ortadan 

kalkması nispetinde millî tutum ve tepki azalacak, dolayısıyla hasım için 

o millet tehlikesizleştirilecektir. Bunun anlamı ‘barış meydanında’ 

kazanılan bir zaferdir. Bu yüzden, herhangi bir milli değere saldırı bir 

ülkenin başkentine askeri saldırıdan farksızdır ve aynı ciddi önlemlerle 

savunulması gerekir. Bu yapılmıyorsa, ya ilgili ve sorumlu kimseler 

aymazlık içindedir ya da bizzat milleti halklaştırma projesini yürüten 

takıma dahildirler.”(2005, s.19)  

        Türkiye, kültür üzerine inşa edilmiş bir cumhuriyettir. 

Atatürk’e göre millet; dil, kültür ve mefküre birliği ile birbirine bağlı 

vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai heyettir (Afetinan, 1998, 

s.18) Bir topluluğun millet sayılabilmesi için, zengin bir hatıra mirasını 

elinde bulundurmak, birlikte yaşama hususunda ortak istekte samimi 

olmak, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilme 
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konusunda ortak iradeye haiz olmak, gelecek için aynı programı 

gerçekleştirmeyi istemek ve birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri 

beslemiş olmak gereklidir (Afet İnan, 1998, s.23,24)   

        Kültür birlikteliği ülke içerisinde yaşayan fertleri birbirine 

kenetleyen bir tutkal olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle kültür 

konusundaki çalışmalara büyük ağırlık verilmiştir. Çünkü, “19’ncu 

yüzyıl sonlarında, siyasal birliğini yeni sağlayan İtalyan krallık 

parlamentosunun ilk oturumunda Massimo d’Azeglio’nun ‘İtalya’yı 

yarattık, şimdi de İtalyanları yaratmalıyız’ sözleri ile Polonya’nın 

kurtarıcısı olan Albay Pilsudski’nin ‘Devleti yaratan millet değil, milleti 

yaratan devlettir’ deyişinin” (Erhan, 2005, s.200) imparatorluğun 

kalıntıları üzerine inşa edilen ülkemiz için de geçerli olabileceği sosyal 

bir gerçektir. Bu bağlamda dil ve tarih çalışmaları gerçekleştirilmiştir.     

        Menfaatlerini ülkemiz üzerinde görenlerin en çok 

çekindikleri konu milli birlik ve beraberlik içinde yaşayan, boyunduruk 

kabul etmeyen bir ulustur. Bu bağlamda Türk halkı Türk devletinin en 

büyük varlığıdır. Bunun bir ideal olarak sürekli yüceltilmesi gerekir. 

Atatürk de bu konuya işaret ederek; “Bir yurdun en değerli varlığı, 

yurttaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve 

kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurt erginliğini 

korumak için bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhal ortaya 

koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun en yenilmez silâhı ve koruma 

vasıtasıdır. Bu sebeple, Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında 

ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz 

idealdir.”(Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, 1963, s.573) 

demektedir. 

        Halkı memnun etme derecesi devletin gücü ile 

doğrudan ilişkilidir. Halka azami tatmin noktasının sunulması, 

büyük ölçüde devlete bağlılığı da sağlayacaktır. Bu ise devletin 

güçlenmesi anlamına gelmektedir.  

(d) Güç Oluşturmak 

      Elde mevcut olan güç, etki alanının büyüklüğünü belirler. 

Gücün büyüklüğü etki alanının nereden geçmesi gerektiğini belirlemeye 

yardımcı olur. Atatürk, Kudüs için 1937 yılında TBMM’de yapmış 
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olduğu bir konuşmada şöyle demektedir: “Arapların, Avrupa siyasetine 

nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda 

Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı 

teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu 

kimse bizim kadar bilemez. Biz, vakıa, birkaç sene Araplardan uzak 

kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi 

bildiğimiz için İslamiyet’in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve 

Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh 

şunu söylemek istiyoruz ki; buraların Avrupa emperyalizminin oyun 

sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve 

İslamiyet’e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen 

peygamberin son arzusunun yani, mukaddes toprakların daima İslam 

hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye 

hazırız. Cetlerimizin, Selahaddin’in idaresi altında, uğrunda 

Hıristiyanlarla mücadele ettikleri toprakların yabancı hâkimiyet ve 

nüfuzu altında bulunmasını müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek 

kadar bugün, Allah’ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes 

yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin 

ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur” (Dünya Gündemi, 2006, 

s.1-13). 

        Mücadele doğanın bir kuralı niteliğindedir. Mücadelesiz bir 

yaşam mevcut değildir. Mücadele güç ile ve onu kullanma iradesi ile 

olur. Güce göre hedef belirlenirken, uzun vadeli hedeflere göre de güç 

geliştirilir. Ancak, güçsüz bir yaşam düşünülemez. Çünkü, “hayat 

demek, mücadele ve müsademe demektir. Hayatta başarı kazanmak, 

mutlaka mücadelede başarı kazanmaya bağlıdır. Bu da maddi ve 

manevi güç ve kudrete dayanır bir husustur.”(Nutuk, 2000, 297,298) Bu 

nedenle her türlü tehdide karşı aynı bağlamda gücün geliştirilmesi esas 

alınmalıdır.  

        Gücün büyüklüğü, ülkenin iç dinamiklerinin dengede 

tutulması açısından da önemlidir. Örneğin ülkenin bölünmez bütünlüğü 

için elde bulundurulması gereken güç, böyle bir tehdit için öngörülen 

asgari yeterli gücün altında ise, ülke her an bölünme riski ile karşı 

karşıya gelebilir.    
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“Yurtta sulh cihanda sulh” 

“Yurtta sulh, cihanda sulh” yaklaşımını Atatürk, 1931 yılında 

seçim dolayısıyla millete yapmış olduğu beyannamede “Cumhuriyet 

Halk Fırkasının müstakar (istikrar bulmuş) genel siyasetini şu kısa 

cümle açıkça ifadeye kafidir zannederim: Yurtta Sulh Cihanda Sulh için 

çalışıyoruz” diyerek, benzer ifadeyi ABD Başkanı Roossevelt’e, 

Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Dolayısıyla Türk Milletine 

gönderdiği hitabeye 1933 yılında vermiş olduğu cevapta, “Türk 

Cumhuriyetinin en esaslı umdelerinden (ilke) biri olan yurtta sulh 

cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakkisinde en 

esaslı amil olsa gerektir” diye ifade etmiştir. (Atatürk’ün Tamim, Telgraf 

ve Beyannameleri, 1963, s.551-560)   

Yukarıdaki ifadelere karşın Elviye-i Selase (üç sancak) diye 

bilinen Kars, Ardahan ve Batum’un anavatana katılması çalışmaları 

esnasında “.... Binaenaleyh almak istiyor isek alınacak, zaman bu 

defadır; alınacak an bu dakikadır. Sulh ile alınır; sulh ile alınamazsa 

bittabi cebren alınır....”(TBMM Gizli Celse Zabıtları, 1985, s.453, 454 

Aktaran: TDK, 1998, s.208) demektedir. 

İsmet İnönü hatıralarında, Hatay ile ilgili olarak, “Hatay’da bir 

neticeye varmak ve uzun müzakere devrini kısaltmak için Atatürk, her 

gün sabırsızlanıyor, hadiseyi yakından takip ediyordu... Bir aralık 

Atatürk’ün halinden bir askerî müdahale ile emrivaki yapmak fikri 

geçtiğini fark ettim” (Selek, 2006, s.540,541) demektedir.   

‘Yurtta sulh, cihanda sulh’un Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 

ilkeleri arasında yer almadığı, bilakis temel ilkeleri hedefe taşıyan bir 

yöntem olduğu değerlendirilmektedir. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi, 

temel hedef olan refah ve mutluluğa ulaşmayı en ekonomik şekilde 

gerçekleştiren bir yöntemdir. Burada esas olan nokta, hedeflere 

varılmasıdır. Hedefe sulh içinde varmak gayedir, sulh ile olmuyorsa 

hedefe yine varılacaktır. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ aktif bir tutumun 

ifadesidir. Çünkü, barış çaba gerektirir. Eğer barışa yönelik çözümün 

parçası olunamıyorsa, problemin parçası hâline gelme riski belirebilir. 

Sonuç olarak, Atatürk dönemi Türkiye’sinin güvenlik ilkeleri, 

ülkenin temel ilkeleri doğrultusunda ve onu koruyacak tarzda 

geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Burada önemli olan nokta, güvenlik 
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ilkelerinin belirlenmesinden ziyade devletin temel ilkelerinin 

belirlenmesidir. 

3. Tehdit Belirleme Yöntemi 

‘Risk ve tehditlerin belirlenmesi, belirlenen risklerin yönetilmesi, 

tehditlere karşı gücün geliştirilmesi ve tedbir alınması sistemidir’ diye 

tarif ettiğimiz güvenlik kavramının içerisini doldurup daha anlamlı bir 

hale getirebilmek için, risk ve tehdit belirleme yöntemini ortaya 

koymamız gerekecektir. Ancak bu husus bugüne kadar ortaya 

konulabilmiş de değildir. Risk ve tehditler bilimsel bir metotla ortaya 

konulamadığı için belirlenen bazı risk ve tehditler üzerinde mutabık 

kalınamamıştır. Bizce tespit edilen ve aşağıda sunulan yöntemin soruna 

çözüm getirebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir:   

İlk olarak; devletin temel ilkeleri doğrultusunda güvenlik ilkeleri 

ortaya konmalıdır. Bu ilkeler olmazsa olmazlardır. Çünkü sistemler 

ilkeler üzerine kurulur. İlkesiz olmak, sistemsiz olarak yaşamak 

anlamına gelir. Oysa büyük hacimli işler sistemsiz olarak uzun süreli 

yürütülemez. Yönetim başıbozuk bir hal alır, icraatlar tutarsızlaşır, 

zihinler bulanır, tavsiye edenler ve akıl verenler çoğalır. Temel ilkeler 

olmadan yaşamak günü kurtarmak anlamına gelir.  

Devletin ilkeleri, güvenlik ilkeleri için başlangıç noktasını 

oluşturur. Devletin ilkelerin devlet kurumlarının mutabakatı ile 

hazırlanması ve partiler üstü bir özelliğe sahip olması gerekir. Bu 

ilkelerin bir kısmı anayasa içerisinde TBMM’ce onaylanmış şekilde yer 

alırken, diğer kısmının geleneksel olarak sürdürülmesine ihtiyaç vardır.  

Bu bağlamda, güvenlik ilkeleri, devletin ilkelerini koruyacak 

tarzda Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nce belirlenmeli ve 

Bakanlar Kurulunca onaylanmalıdır.   
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TASNİF DIŞI 14 /44

Milli Güç

Ülkenin 

Uzun Vadeli 

Hedefi

İlkeler

Tehdit Belirleme Yöntemi 

(Birinci aşama)

İlk olarak; devletin temel ilkeleri doğrultusunda

güvenlik ilkeleri ortaya konmalıdır.

Millî

Güç

 

İkinci olarak; devletin gücünü oluşturan mevcut millî güç 

unsurlarının ağırlıklarının ne olduğunun ortaya konması sürecidir. Bir 

başka ifade ile elde mevcut gücün envanterinin çıkartılmasıdır. Bu 

kendimizi bilmek anlamındadır. Söz konusu güç envanterinin her birim 

tarafından ayrı ayrı çıkartılması ve bilahare bir merkezde birleştirilmesi 

gerekir. Örneğin, kültüre ilişkin millî güç Kültür Bakanlığı tarafından 

ortaya konurken, sosyal gücün Sosyal Güvenlik Bakanlığı, askerî gücün 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından ortaya konulması gerekir. Bütün 

bunların üst üste konularak birleştirilmesi, güvenlik konusunda 

uzmanların bir arada bulunduğu Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği’nce yapılmalıdır. 

TASNİF DIŞI 16 /44

Milli Güç

İlkeler

Tehdit Belirleme Yöntemi 

(İkinci aşama)

İkinci olarak; devletin gücünü oluşturan millî güç 

unsurlarının her birinin büyüklüğü ortaya konmalıdır.

Millî Güç

Askerî 

Güç

Kült.

Güç

Siyasi

Güç

Ülkenin 

Uzun Vadeli 

HedefiEko.

Güç

Sosyal

Güç
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Üçüncü olarak; elde mevcut güce dayanarak etki ve ilgi 

alanlarının belirlenmesidir. Bu alanlar millî gücün her bir öğesi için ayrı 

ayrı belirlenmelidir. Örneğin askerî etki sahası komşu devletlerin dış 

sınırları, ilgi sahası dünyaya silah üreten ülkeleri kapsayacak şekilde 

seçilirken, kültürel etki sahası bütün Osmanlı toprakları ve Türklerin 

yaşadığı topraklar, ilgi sahası bütün dünya olarak belirlenebilir. Bunu 

belirleyecek olan millî güç unsurlarını elinde bulunduran veya ona 

hükmeden devlet kurumlarının her birisidir.  

Atatürk, “...Efendiler arazi meselesi ve hudut meselesi Misâk-ı 

Milli’nin ma’lumu aliniz, birinci maddesi içerisinde yer almaktadır. 

Misâk-ı Milli şu hat bu hat diye hiçbir vakitte hudut çizmemiştir. O 

hududu çizen şey milletin menfaati ve Yüce Heyetin isabetli tutumudur. 

Yoksa haritası mevcut bir hudut yoktur...” (TBMM Gizli Celse Zabıtları, 

1985, s.453, 454 Aktaran: TDK, 1998, s.221) diyerek bizlere dar kalıplarla 

hareket etmememiz gerektiğini işaret etmektedir.  

Etki ve ilgi alanları değişkendir. Gücün büyüklüğüne bağlı 

olarak güç arttıkça genişlemesi, azaldıkça daralması gerekir. Dolayısıyla 

iktidara gelenler, gücü kullanma iradesini de ortaya koyarak etki ve ilgi 

alanlarını kendileri belirlemek durumundadırlar. Hatta iktidar 

esnasında dahi değiştirebilirler. Oluşturulacak politikaların çıkış noktası 

budur.  

TASNİF DIŞI 19 /44

İlgi alanı

Etki alanı

Tehdit Belirleme Yöntemi 

(Üçüncü aşama)

Üçüncü olarak; elde mevcut güce dayanarak etki ve 

ilgi alanlarının belirlenmesidir.

 

Dördüncü olarak; belirlenen etki ve ilgi sahasında neleri 

amaçladığımız ortaya konmalıdır. Örneğin, kültürel anlamda etki 

alanındaki ülkeler içerisinde bulunan Türk kültürünü yansıtan tarihi 
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eserlerin ortadan kaldırılmasına mani olmak ve onarılmalarını 

sağlamak, yurt dışına kaçırılan Türk kültür varlıklarını ülkemize 

kazandırmak gibi hedefler belirlenebilir. Bu aşamadan sonra komşu 

ülkedeki Türk tarihi eserlerinin yok edilmesi risk veya tehdit olarak 

algılanmaya başlanacaktır. Bu tür örnekler güvenliğin diğer alanları için 

de geliştirilebilir. Örneğin, herhangi bir ülkenin bizim etki alanı olarak 

belirlediğimiz alan içerisinde bulunan bir ülke ile siyasi ittifaklar 

yapmasını da risk veya tehdit olarak algılamamız gerekebilir. Bunun 

ortaya konması, seçimle işbaşına gelmiş olan iktidarın görevidir. 

Kendisinin belirleyeceği hedeflerin büyüklüğü alacakları tavırları, 

izleyecekleri politikaları belirleyecektir.  

TASNİF DIŞI 22 /44

Milli Güç

Ülkenin

Uzun Vadeli 

Hedefi

Tehdit Belirleme Yöntemi 

(Dördüncü aşama)

Dördüncü olarak; belirlenen etki ve ilgi sahasında

neleri hedeflediğimiz ortaya konmalıdır. 

Millî 

Güç Hdf.

5 Yıl

 

Beşinci olarak; risk ve tehditlerin belirlenmesidir. Bu aşamada, 

hükümetlerin kendilerinin belirlediği hedeflere, devletin ilkeleri 

dahilinde ulaşılmasına engel teşkil eden, ancak yönlendirerek 

aşılabilecek yapıda olan risk, yönlendiremeyip tedbir alınması 

gerekenler tehdit olarak kabul edilip tedbir alınmalıdır. Risk mi, tehdit 

mi olduğuna kurumların kendileri karar vereceklerdir. Çünkü 

yönlendirme kabiliyetlerinin olup olmadığını ve ellerinde mevcut olan 

gücü en iyi bilenler kendileridir. Risk olarak belirlenen konular risk 

yönetimi çerçevesinde yönlendirilmesi gerekirken, tehdide karşı kaynak 

tahsis edilerek tedbir alınması gerekecektir. Yani milletin refahı için 

ayrılması gereken kaynağın güvenliğe tahsisi gerekecektir. Bu nedenle 

tehdit olarak belirlenen konulara karşı güç geliştirilmesi için Bakanlar 

Kurulu’nun, müdahale edilebilmesi için ise TBMM’nin onayına ihtiyaç 

vardır.  
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TASNİF DIŞI 24 /44

Beşinci olarak; risk ve tehditler

belirlenmelidir.

Milli Güç

Ülkenin 

Uzun Vadeli 

Hedefi

Tehdit Belirleme Yöntemi 

(Beşinci aşama)

Millî

Güç Hdf.

5 Yıl

Tehdit

Potansiyel 

Tehdit

Potansiyel 

Tehdit

Risk

 

Altıncı olarak; dünyada cereyan eden her türlü olayın takip 

edilerek sebep ve sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Söz konusu olayları 

oluşturan koşulların ülkemizde oluşmaması için tedbirler üretilerek, 

uygulamaya konulması böylece sistemin sürekli canlı tutulması 

sağlanacaktır. Bu aşamanın millî güç unsurlarını elinde bulunduran 

veya onu yönlendiren devlet kurumları ile Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği’nin sorumluluğunda olması gerekir.  

İç ve dış tehditlerin belirlenmesinde yöntem için ortaya konulan 

önceliklerde bazı değişikliklere gidilmesi gerekebilecektir. Çünkü yurt 

içinde hedef belirleme ile yurt dışında hedef belirleme arasında fark 

vardır. Aynı şekilde yurt içinde etki ve ilgi alanı ülkenin tamamı iken, 

yurt dışında farklılıklar gösterebilecektir.  

Etki ve ilgi alanlarının belirlenmesinde, biri yurt içine, diğeri yurt 

dışına yönelik olmak üzere iki örneğin konulara açıklık getirmesi 

açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Devlet İstatistik 

Enstitüsü’nün 2000 yılı verilerine göre Türkiye’nin doğusunda yer alan 

beş il (Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Van) ile batıda yer alan beş il 

(Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Tekirdağ) arasındaki Kişi Başına 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranı 1/6’dır. Bir siyasi parti kendi 

programında bu oranı 1/4’e düşürme yönünde bir hedef belirleyebilir. 

İktidara geldikten sonra, bu hedefi gerçekleştirebilme yönünde yapacağı 

çalışmalara engel olarak gördüğü grupları yönlendirerek bertaraf 

edebiliyor ise söz konusu gruplar ilgili bakanlık için risktir. Hedefin 

gerçekleştirilmesine engel teşkil eden ancak yönlendirilemeyen gruplar 
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ise tehdittir. Tehdit olarak kabul edilen grupların bertaraf edilebilmesi 

için önlem alınması gerekir.   

TASNİF DIŞI 28 /44

Tehdit Belirleme Yöntemi

(Örnek-1)
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Hedef: İki bölge arasındaki gelir düzeyi 

oranını 1/6’dan 1/4’e yükseltmek.

 

İkinci örnek, bir siyasi parti kendi programında Irak’taki PKK 

terör örgütü varlığını etkisiz hale getirmeyi hedef olarak belirlemiş 

olsun. Bu durumda etki sahası Irak seçilirken, ilgi sahası İran, Suriye, 

Ermenistan, Yunanistan, Almanya ve ABD seçilebilir. (Hiç şüphesiz bu 

hedefin askeri boyutunun yanı sıra siyasi ve ekonomik boyutları da 

mevcuttur. Örneğimizde sadece askerî boyutu ele alınacaktır.) İktidara 

geldikten sonra, belirlediği bu hedefi gerçekleştirme yönünde yapacağı 

çalışmalara engel olarak gördüğü grup ve devletlerden 

yönlendirebildikleri risk, yönlendiremeyip millî güç unsurlarını 

kullanmak durumunda kalacakları tehdittir.  

 

Yukarıda belirtilen yöntemin uygulanması ile; 
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- Bir ülkenin karşı karşıya olduğu risk ve tehditlerin tam olarak 

ortaya konabilmesi güvenlik olgusunu anlamlı kılacak, güvenliği başı ve 

sonu belli olmayan bir ifade olmaktan çıkararak daha belirgin bir 

kavram olmasını sağlayacaktır.  

- Bu bağlamda risk ve tehditlerin ortaya konması görevinin, Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin değil, seçimle işbaşına gelen yöneticilerin olduğu 

anlaşılacaktır. 

- İktidar için mücadele eden siyasi partilerin seçim vaatlerinde 

konunun gündeme gelmesi zorunluluğundan dolayı, sistem için gerekli 

olan ilkeler, hedefler, elde mevcut gücün envanteri, etki ve ilgi alanları, 

risk ve tehditler öncelikle belirlenecektir.   

Böylece sıklıkla gündeme getirilen kimin için güvenlik, ne kadar 

güvenlik, hangi araçlar yoluyla güvenlik, güvenliğin maliyeti ne olacak 

gibi sorulara cevaplar bulunabilecektir.  

4.Düşman Kavramı 

Bütün bu ayrıntılardan sonra, dilimizde sıklıkla kullanılan 

düşman kavramına açıklık getirmenin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Düşman kavramıyla ilgili olarak Meydan 

Larousse’da şu ayrıntılar verilmektedir.  

- Kendisine karşı savaşılan kuvvet, 

- Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil 

bütün uyrukları, 

- Hukukun düşmanla işbirliği olarak nitelendirdiği;  

* Kendi devleti zararına düşman ordusunda görev almak, 

* Yabancı devlet veya devletleri kendi ülkesine karşı savaşa 

kışkırtmak, 

* Millet ve ordu zararına para karşılığı propaganda yapmak, 

* Düşman devlete çeşitli silah ve ikmal maddelerini satmak veya 

borç para vermek, 

* Düşmanın iktisadi durumunu destekleyici ve yurdunun savaş 

hazırlıklarını baltalayıcı faaliyetlerde bulunmak yoluyla, düşmanın 
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savaş gücünü artıracak her çeşit çalışmalar olarak vurgulanmıştır. 

Burada düşman, Soğuk Savaş dönemi öğretilerine yakın olarak daha 

ziyade ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki mücadeleler olarak 

algılanmıştır.  

Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Türkçe sözlükte düşman; 

birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye 

çalışan (kimse) olarak ifade edilmekte ve aşağıdaki ayrıntılara yer 

verilmektedir.   

- Aralarında birbiriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık 

olan tarafların her biri,   

- Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan güç, tutum 

v.b’dir. Bu tanımda dikkati çeken noktalar; birinin kötülüğünü isteyerek 

zarar vermeye çalışmak, bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan 

güç / tutum, aralarındaki anlaşmazlığın çatışmaya varacak ölçüde 

olmasıdır. Bu bağlamda düşmanlık, düşmanca duygu veya davranış, 

hasımlık, husumet olarak açıklanmaktadır.  

Günümüzün değişen değerleri ve teknolojinin ulaştığı boyut 

dikkate alındığında yukarıdaki tanımların içerisini doldurabilmek zor 

görünmektedir. Eskiden çok gizli olan ve ajanlar vasıtasıyla elde 

edilmeye çalışılan bazı bilgiler bugün internet sayfalarında yer 

almaktadır. Çatışma halindeki bir ülkeye silah satmak düşmanca bir 

davranış olarak nitelendirilirken bugün silah üreticisi ülkeler adeta 

çatışmayı körüklercesine her iki ülkeye de silah satmayı ticari bir ilişki 

olarak gösterebilmektedir. Bunun ötesinde, çatışma halindeki ülkeye 

silah veren ülke de diğeri tarafından düşman olarak algılanmamaktadır.    

J.J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde; “Savaş insanın 

insanla değil, devletin devletle olan bir ilişkisidir ve bu ilişkide tekler 

birbirlerine yalnız rasgele düşmandırlar. İnsan ve yurttaş olarak değil, 

asker olarak; yurdun üyeleri olarak değil, koruyucuları olarak. Son 

olarak devletin düşmanı insanlar değil, yine başka devletlerdir; çünkü, 

özleri birbirinden ayrı olan şeyler arasında hiçbir gerçek ilişki 

kurulamaz.” (çev.Günyol, 2006, s.10,11) demektedir. Burada dikkati 

çeken nokta, düşmanlık duygusunun devletler arasında olacağı, devlet 

ile insan arasında böyle bir duygunun olmayacağıdır.   
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Kavrama ilişkin Nutuk’ta yer alan ifadelerden Atatürk’ün maddi 

ve manevi anlamda fiilî faaliyetler için kullandığı anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda olmak üzere, 27 Kasım 1922 günü Bursa Şark Tiyatrosu’ndaki 

gece toplantısında İstanbul’dan gelen öğretmenlere hitaben şunları 

söylemiştir: 

“Hanımlar, Beyler! 

Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz tahsilin hududu ne 

olursa olsun, onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz: Milletine, Türkiye 

Devleti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düşman olanlarla mücadele 

esbap (sebep) ve vasaitiyle (vasıtaları) mücehhez olmayan 

(donatılmayan) milletler için hakkı beka yoktur. Mücadele lazımdır.” 

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1989, s.49) 

20 Mart 1923 günü Konya gençleri ile yaptığı bir toplantıda ise; 

“Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı 

bir Türk şairin dediği gibi, ‘Türküm ve düşmanım sana, kalsam da bir 

kişi’ diyelim. Düşmanlarımıza bu gerçeği anlattığımız gün, kanaatimize, 

idealimize, istikbalimize yan bakan her ferdi düşman kabul ettiğimiz 

gün, ulusal benliğe uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, ulusun önüne 

dikilecek her engeli derhal devirdiğimiz gün, gerçek kurtuluşumuza 

ulaşacağız.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1989, s.147) demektedir. 

Bununla birlikte Atatürk, 6 Mart 1922 günü, TBMM’nin bir gizli 

oturumunda yaptığı konuşmada “Aslolan cephe, bütün memleketin 

aynı fikir ve kanaatte olarak ve tek vücut olarak tesis etmiş oldukları 

cephedir. Esas itibariyle önemli olan, asıl memleketi temelinden yıkan, 

halkı esir eden, dahili cephenin susmasıdır. İşte, bu hakikate bizden 

ziyade vakıf olan düşmanlarımız ki başta, en alçak düşman olan İngiliz, 

asıl cepheyi yıkmak için iki üç seneden beri ve asırlardan beri mesai 

harcamaktadır.” demektedir.(Borak, 2004, s.261,262) Burada, ülke 

içindeki insanların aynı fikir ve kanaatte olması ve tek vücut olması iç 

cephenin gücü olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda, ülke 

insanlarının suskunluğunu kendi amaçları doğrultusunda çarpıtarak 

kullananlar ise, ‘aşağılık bir düşman’ olarak nitelendirilmiştir.   

Bu düşman yaklaşımına karşılık bir ülkeyi dost olarak 

görebilmenin temel koşulu ülkenin varlığını oluşturan temel ilkelere 

saygılı ve onu kabullenmiş olmalarıdır. Çünkü dostluk güven temelinde 
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oluşabilir. Güven duyulmayan bir kimse ile dost olabilmek mümkün 

değildir. Atatürk, 1921 yılında Fransız Hükümeti eski bakanlarından 

Mösyö Franklin Bouillon ile Ankara’da yaptığı görüşmede “Sevr 

Antlaşması Türk milleti için öylesine uğursuz bir idam kararnâmesidir 

ki, onun bir dost ağzından çıkmamasını dileriz. Bu konuşmamız 

sırasında bile Sevr Antlaşmasını ağzıma almak istemem. Sevr 

Antlaşması’nı kafasından çıkarmayan milletlerle güven temeline 

dayanan ilişkilere girişemeyiz. Bize göre böyle bir antlaşma yoktur.” 

(1960, s.422) diyerek, o an için ülkenin birinci öncelikli ilkesini kabule 

zorlamıştır.  

Atatürk, 1922 yılında, “Bilelim ki kendi benliğini bilmeyen 

milletler, başka milletlerin şikârıdır (avıdır). Yetişecek çocuklarımıza ve 

gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve 

her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine (dil, töre, 

aile yapısı, tarih bilinci, din, kültür) ve millî geleneklerine düşman olan 

bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada, 

uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi 

unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan 

toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 

1989, s.147) demiştir. Bu ifadede ‘ilk önce ve her şeyden önce’ diye öne 

çıkartılan konular; ‘Türkiye’nin bağımsızlığı’, ‘millî benliği’ ve ‘millî 

gelenekleri’dir.  

1920-1923 dönemi içerisinde, Türk Milletinin bütünlüğüne, 

ülkenin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, millî değerlerine, millî 

geleneklerine ve Millet Meclisine karşı sürdürülen açık ve kapalı her 

türlü saldırının düşmanca davranış olarak kabul edildiği görülmektedir.   

Düşman kavramı da, tehdit kavramında olduğu gibi bir algılama 

konusudur. Kimin hangi davranışından dolayı düşman kabul edileceği 

kişiden kişiye, yönetimden yönetime değişkenlik gösterecektir. Ancak, 

Millî Mücadele tarihi, eyleme geçmiş olan tehditlerin sorumlularını 

düşman olarak nitelendirmiştir. Bu kuralın bugün için de geçerli olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Kültürümüzde önemli bir yer tutan düşman kavramının; 

günümüzde sıklıkla kullanılan demokrasi, insan hakları, küreselleşme, 

güvenlik gibi değerleri, tarihi kullanım yer ve zamanları da dikkate 
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aldığımızda şu esasları içerdiği ve içermesi gerektiği 

değerlendirilmektedir.  

- Ülkelerin ebedi düşmanlıklarının olmaması gerekir, ancak 

ulusal menfaatleri her zaman vardır.  

- Ülkelerin ulusal menfaatleri zaman zaman veya her zaman 

çakışabilir.  

- Ülkeler, çakışan millî menfaatleri konusunda sulh içinde 

çözümler aramalıdır. 

- Millî hedeflere ulaşmak bir zorunluluktur. 

- Millî hedeflere ulaşmakta kullanılan ilkelerden taviz 

verilmemeli ve kısa süredeki bedelinden korkulmamalıdır.   

- Tehdit olarak kabul edilen ve bunlardan eyleme geçmiş 

olanların sorumluları düşman olarak kabul edilmelidir. 

- Düşman, düşmanca davranışlarını terk edinceye karşı ona aynı 

dilde cevap verilmelidir.    

5.Sonuç 

Küreselleştiği iddia edilen dünyada, ülkelerin millî menfaatleri 

birbirleri ile çakışmaya başlamış, bu bağlamda zihniyetlerdeki değişime 

paralel olarak ülkeler arasındaki mücadelenin tarzını da değiştirmiştir.  

Ülkemize yönelik risk ve tehditleri belirleyebilmek, çağımızın 

değer yargılarına uygun araçlarla mücadele edebilmek ilkesel ve 

sistemsel davranmayı gerekli hale getirmiştir. Bu bağlamda, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner’in, Ocak 2007 tarihinde 

belirttiği gibi, içinde bulunduğumuz dönemde “Ulusal ve uluslararası 

düzeyde gerçekten sağlam politikalar üretebilmek ve uygulayabilmek 

için ulusal güvenlik ve ulus-devlet yapısına yönelen tehdit ve kaynakları 

iyi algılayabilmek, ulusun karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri 

öngörebilmek, doğru analiz edebilmek ve uygun vasıtalar ile karşı 

koyabilmek zorunluluğu/ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilir 

hale gelmiştir.”(Hürriyet, 06 Oca 2007)  

Ülkenin temel ilkeleri ve bunlara dayalı güvenlik ilkelerinin 

varlığı, dünyada onurlu olarak sonsuza kadar yaşayabilmek ve bu 
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bağlamda dengeli bir sistem oluşturabilmek için zorunludur. Bu, eskiyi 

yaşayalım anlamına gelmemektedir. Günün koşulları içerisinde ilkeli 

sistemler oluşturulabilir. Nasıl ki en kötü karar kararsızlıktan daha iyi 

ise, ilkelerle yaşamak ilkesiz yaşamaktan daha iyidir. Yöntemsel tarzda 

güvenlik sistemimizi oluşturabilmemiz için, öncelikle devletin temel 

ilkeleri ve bunlara dayalı güvenlik ilkelerinin belirlenmesi zorunlu 

gözükmektedir. Aksi takdirde yaşayabilmek için, aynı enerji, 

başkalarının menfaatlerine hizmet edebilecek şekilde harcanacaktır.  
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BİRİNCİ OTURUM SORU-CEVAP BÖLÜMÜ 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU: 

Teşekkür ediyorum. Güvenlik, düşman, tehdit, risk, belirsizlik 

kavramları ve değişen ulusal ve uluslararası konjonktürde bunların 

içeriklerinin ne kadarı değişiyor ne kadarı değişmiyorla ilgili kavramsal 

tartışmalar bize bugünkü sabah oturumunda içlerinin çok kolay 

doldurulamayacağı özellikler taşıdığını gösterdi. Zaten kavramsal 

olarak çok belirli olmayan bu anlatım biçimleri, biz akademisyenler 

tarafından bir çalışma alanı olabilir. Fakat pratik yaşamda; bunların 

nesnelerini ve öznelerini sorduğumuzda yani riskin adını koyalım, 

tehdidin adını koyalım, düşmanı parmağımızla gösterelim dediğimiz 

noktada çok daha büyük anlaşmazlıkların ortaya çıkacağı bir gerçek. 

Üstelik; en son yapılan sunumda da gördüğümüz gibi, bir devletin 

çeşitli kurum ve kuruluşları arasındaki algılar, beklentiler ve uygulama 

farklılıkları, parmağımızla gösterdiğimiz riskleri, tehditleri ve 

düşmanları daha da karmaşık ve uzlaşmadan uzak bir noktaya taşıyor. 

Bu çelişkiler olmasaydı, sanıyorum ki ne bilim alanında ne de güvenlik 

alanında zaten bir ilerleme olur, biz bunları böyle kabul eder ve böyle 

yaşardık. Bugün burada böyle bir toplantıyı yapıyorsak bu, zaten bu 

konuda birtakım çelişkilerin olmasından kaynaklanıyor. Yüksek sesle 

konuşuldukça bunların içlerinin somut olarak doldurulması ve genel 

kabul gören karşılıklarının bulunması mümkün olacaktır. Bu kısa 

değerlendirmeden sonra sorularınız olduğunda onları almak istiyorum 

ama izin verirseniz özellikle bu oturumun öğrenci arkadaşlarımıza çok 

yararlı olacağını zannediyorum, birçok ders almak yerine yarım günde 

temel kavramları öğrenebildiklerini tahmin ediyorum ya da sorular 

oluşturduklarını düşünüyorum. O yüzden öncelikle arkadan alsam 

soruları ve rica etsem kime yöneltiyorsanız net bir şekilde belirtirseniz 

biz de burada çelişkiye düşmeyiz. 

Soru: Prof.Dr. Kerem ALKİN 

Genellikle ekonomik risk ve tehditler, bizim Harp 

Akademileri’ndeki çalışmalarda bir nebze ikinci planda kalıyor. Fakat 

1995 yılında dünya mal ve hizmet üretimindeki rolleri %5 olan Çin ve 

Hindistan, o zamanlar bir riskti. 2005’te bu oranı %50’lere çıkardılar ve 

artık bir tehdit. Benzer şekilde Türkiye için geçmişte cari açık bir riskti, 
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bugün 30 milyar dolarlık cari açık artık bir tehdit. Üstelik 6 trilyon 

dolara ulaşmış bir küresel kitle var. Ne IMF ne de ABD bu kadar büyük 

bir kitleyle artık baş edebiliyor. Dolayısıyla; bugün cari açığımız finanse 

oluyorsa da bir risk var. Fakat yarın bu cari açığımız finanse edilemediği 

takdirde, Türkiye’nin dış politikasını etkileyen bir tehdit haline 

dönüşebilir. Sayın başkan, acaba ekonomik risk ve tehditler boyutunda 

Türkiye olarak ne yapılmalıdır? 

Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU 

Konuşmacılara bu anlamda bir açılım olmadığı için bu soruyu 

bana yönelttiniz tahmin ediyorum. Çok haklı bir uyarıda 

bulunduğunuzun farkındayım. Çünkü öyle veya böyle istediğiniz kadar 

siyasi ve güvenlik boyutunda tanımlamalar yapalım, ekonomik 

istikrarsızlık bu dengelerin tümünü altüst edebilecek özelliklere sahip. 

Verdiğiniz rakamların Türkiye’de özellikle işsizliğe yönelik çok önemli 

sonuçlarının olması bekleniyor. Özellikle istihdam yaratma konusunda 

elimiz biraz ağır gidiyor ve bunun getirdiği siyasal ve sosyal patlamalar 

istediğiniz kadar dış tehdit tanımı yapın, esas meselenin içeriden ortaya 

çıkmasına yol açıyor. Birinci boyutun Türkiye için en temel ve en 

yaşamsal konulardan biri olduğunu söylemek mümkün. İkinci konu; 

ABD’den her bahsedişimizde yalnızca onun Irak’taki varlığını 

söylüyoruz. Oysaki Amerikan ekonomisinde ortaya çıkma riski olan 

durgunluk ve daha kötüsü kriz ihtimallerinin tüm dünyayı beklenmedik 

istikrarsızlıklara sürükleme ihtimali vardır. Türkiye’nin bölgesinde güç 

olmasıyla ilgili yaptığımız tüm analizlerin altında aslında bölgeye ve 

çevresine yapabileceği yatırımları ve ticaret hacmi bulunmaktadır. Başka 

ülkelerde yaratabileceği istihdam kapasitesiyle doğrudan ilintilidir. Bu 

yapılamadığı takdirde, Türkiye’nin güç unsurlarının bileşkesinden bir 

etki yaratma ihtimali giderek zayıflar. Bu güç unsurlarının alt alta 

toplanması da hiçbir şey ifade etmez, bunların bileşkesi bakımından 

ekonominin çok büyük bir ağırlığı vardır. Bir beşinci panelist bu konuyu 

irdeleyebilirdi fakat zaman yeterli olmazdı. Doğru bir uyarı olduğunu 

düşünüyorum. 

Soru:  

Efendim, biz ilgi ve etki alanlarını ele alırken, etki alanını 

elimizdeki iktisadi veya kültürel araç, gereç ve imkânlar vasıtasıyla 
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etkileyebileceğimiz alan olarak kabul ederiz. Albay Küçükşahin 

bildirisinde bazı yerlerde etki alanı olarak Irak’ın tamamını gösterdi. 

Acaba hangi vasıtalarla bu bölgenin tamamına etki edilebileceği 

düşünülüyor? Bu konuda bizim bilmediğimiz bazı araç gereçler mi var? 

ABD için birçok bölge etki alanı olarak kabul edilebilir, çünkü imkanları 

müsaittir, fakat biz bunu nasıl sağlayabiliriz. 

Dr.Kur.Alb. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN 

Ben takdimim esnasında etki ve ilgi alanlarının belirlenmesinde, 

bu belirlemenin gücü ve vasıtaları elinde bulunduran kurumlar 

tarafından tespit edilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Sizin söylediğiniz 

yansı ise, Silahlı Kuvvetlerin gücüne göre böyle bir etki alanı 

belirlenebilir şeklinde bir örnek olarak konuldu. Dolayısıyla ilgili kurum 

kendi gücünü yeterli görüyorsa Irak’ın bir bölümünü, İran’ın bir 

bölümünü veya tamamını etki alanı içine alabilir. Örneğin kültürel 

açıdan bir değerlendirme yapılacaksa Kültür Bakanlığı kendi 

değerlendirmesini kendisi yapacaktır, çünkü kendi imkan ve kabiliyetini 

yine en iyi kendisi bilir. Bu kapsamda Türki Cumhuriyetleri ve eski 

Osmanlı İmparatorluğu toprakları kültürel mirasın korunması 

anlamında etki alanı olarak belirlenebilir demiştim. Benim bildirimde 

belirttiğim hususlar tamamen örnek olarak ifade edilmiş hususlardı.  

Soru: Kur.Alb. Mehmet CEYLAN (KHA Yönetim ABD Bölüm 

Bşk.) 

Benim sorum Sayın Cebeci’ye olacak. Takdiminizde; 

konjonktürel tehdit ve yapısal kaynaklı tehdit olarak tehdidi iki ana 

katagoriye ayırdınız. Konjonktürel tehdide; uluslararası terörizm, kitle 

imha silahlarının yayılması, uyuşturucu kaçakçılığı gibi örnekler 

verdiniz. Yapısal kaynaklı tehdide ise kendisinin sahip olduğu güçten 

dolayı ABD’yi örnek verdiniz. Hem olan yani iki alana da giren tehdit 

var mıdır? Örneğin etnik milliyetçilik bu kapsamda değerlendirilebilir 

mi? Teşekkür ederim. 

Yrd.Doç.Dr. Münevver CEBECİ 

Teşekkür ederim. Aslında konuşmamda özellikle vurgulamaya 

çalıştığım gibi konjonktürel tehditle yapısal kaynaklı tehdit birbirlerine 

iç içe geçmiş durumdalar ve birbirlerini çok derinden etkilemektedirler. 
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Yapısal kaynaklı tehdide örnek verirken özellikle ABD’nin üstünde 

durmamın nedeni, uluslararası sistemin yapısının tek kutuplu dünya 

düzeni olmasından dolayıdır. Fakat, ABD tabii ki konjonktürel bazda da 

tehdit yaratabilir. Onun ötesinde; etnik sorunlara baktığımızda onların 

da ülkelerin yapısında, bahsetmiş olduğum mikro düzeydeki yapısal 

algılamalar anlamında elbette ki etkisi vardır. İllaki konjonktürel olması 

gerekmez ama bazı zamanlarda daha net bir şekilde ortaya çıkabilir ki 

aslında Yugoslavya krizine baktığımızda bunu net olarak görebiliriz. 

Çünkü uzun zaman soğuk savaşın etkisiyle baskı altında kalmış bazı 

etnik milliyetçi duygular, baskın olan gücün ortadan kalkmasıyla bir 

anda ortaya çıkmıştır. İşte konjonktürel hale geldiği geçiş noktası 

aslında odur. O anlamda çok iç içe geçmiş olduğunu söylemekte fayda 

var. Çünkü özellikle pratik anlamda birbirinden ayırmak bizim için çok 

zor. Ancak analiz yaptığımız çerçeve içinde onu çok dikkatle ayırt etmek 

lazım ki onda bile geçiş noktaları çok sık olacağı için biraz zorlanmak 

mümkün diye düşünüyorum.  

Soru: Prof.Dr. Ali ARSLAN (İstanbul Üniversitesi) 

Öncelikle soru sormadan evvel birkaç küçük katkıda bulunmak 

istiyorum. Ahmet Bey’in bildirisinde olduğu gibi Irak’ın tamamının etki 

alanı içerisinde gösterilmesi bence gayet yerinde bir tespit olur. Saddam 

Dönemi’nde Irak’ın Araplaştırılması dönemini dikkatle analiz edersek 

Kerkük’teki Türkmenlerin Kerbela Bölgesi’ne götürülmesiyle bugün Şii-

Türkmen kavramıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu açıdan 

Ahmet Bey’in belirttiği vizyonun içinin doldurulması gerektiğini 

düşünüyorum. 

Bunun dışında konuşmacı arkadaşlardan bazı konularda farklı 

düşünüyorum. Öncelikle Ahmet Bey’in risk ve tehdit kavramlarının 

birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesine vurgu yapması bence 

burada üzerinde durulması gereken bir nokta. Bu noktaya bütün 

tebliğlerde ve bundan sonraki faaliyetlerde dikkat edilmesi, bu ayrımın 

sadece yüzeysel olarak değil derinlemesine yapılmasında fayda var. 

Bunun yanında Gülden Hanım’ın tebliğinde bir eksiklik hissettim. Irak 

meselesi, Ermeni ve Yunan meselelerinin Türkiye için birer tehdit 

olduğu doğrudur. Fakat formatı bu şekliyle mi almamız gerekir, yoksa 

dünya üzerindeki global etkin gücün nüfuzu ve yönlendirmesini mi 

dikkate almamız gerekir. Örneğin Ermeni meselesini iki kutuplu dünya 
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düzenindeki haliyle ele almamız yanlış olur. Tarihten bir örnek verecek 

olursak, 1969 yılında Ermenilerin dini lideri bizzat ABD Başkanı ile 

görüşüp ona Ermeni davasına hizmet etmesi için madalya veriyor. Bu 

tavırdan sonra bizim bazı diplomatlarımızın şehit edildiğini görüyoruz. 

Bu bağlantıları görmeyip Ermeni meselesini yalnızca Kars 

Antlaşması’nın yenilenmemesi olarak algılamamız uygun olmaz. Çünkü 

Moskova Antlaşması’ndan, ABD-Rusya gerginliğinden ve 1946’daki 

nihai belirlemeden sonra Ermenistan’ın Kars Antlaşması’nı yenilemesini 

gerektirmez. Bunun dışında Münevver Hanım’a birşey söylemek 

istiyorum. ABD’nin tek kutuplu güç olarak ortaya çıktığı doğrudur. 

Ancak bunu dengeleme vasıtası olarak Putin’i göstermek yanlıştır. 

Çünkü Putin’in yaptığı malum açıklamanın yerini ve zamanını iyi 

değerlendirmek geriyor. Putin bunu AB’nin önemli bir şehri olan 

Münih’te ABD’nin AB ile olan iktisadi gerilimini kullanmak amacıyla 

söylemiştir. Hepimiz biliriz ki uluslararası alanda bir ülkenin etkin 

olabilmesi için gerekli olan sadece nükleer silah değildir. Bu yalnızca bir 

vasıtadır. Üretkenliğini harekete geçiremeyen, üretkenliği sadece doğal 

gaz ve petrol olan bir ülke gerçek bir aktör olarak dengeleme politikası 

izleyemez. Bu açıdan Atatürk’ün Teşvik-i Sanayi Kanunundaki ısrarı 

bunun bir göstergesidir. Çünkü üretim o işin belirleyici noktasıdır. 

Teşekkür ederim. 

Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU 

Biz teşekkür ederiz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak 

istiyorum. Ahmet Bey’in bildirisindeki harita yalnızca bir çıkarsama ve 

bir örnekti, bir tartışma konusu değildi. İkinci hazırlanan tebliğler 

burada anlatılanlardan çok daha uzun, fakat süremiz kısıtlı olduğu için 

çok içine girilmedi. Kavramlar arası farklılıklar konusundaki 

endişeleriniz bu sempozyum kitap haline getirildiğinde ortadan 

kalkacaktır. Cevap için buyurun Sayın Ayman, daha sonra da Sayın 

Cebeci. 

Doç.Dr. Gülden AYMAN 

Kuşkusuz Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde tarihin getirdiği yük 

yadsınamaz. Fakat burada benim vurgulamak istediğim, bu tarihe 

rağmen biz düşmanı yekpare ve koşulları değişmez algılarsak o zaman 

yapabileceklerimizi çok sınırlarız, kendimizi adeta kalıplaşmış birtakım 
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davranışlara mahkûm etmiş oluruz. Oysa biz Ermenistan içindeki 

sorunları bilmeliyiz, Ermenistan siyaseti içindeki açmazları takip 

etmeliyiz, liderlerinin arasındaki farkları bilmeliyiz ki uygun fırsat 

kapıları açıldığında eğer doğru zamanlamayı da kullanabilirsek o 

noktalarda hamle yapabilmeliyiz. Bunların tersine, düşman değişmez, 

yekpare ve koşullar da aynı düşünülürse o zaman hep aynı şeyleri 

tekrarlar dururuz ve bu salt savunmacı tutumumuz bizim açılım 

yapmamıza imkân vermeyebilir.  

Yrd.Doç.Dr. Münevver CEBECİ 

Rusya’nın tek başına böyle bir dengeleme politikasına 

giremeyeceği konusundaki görüşünüze katılıyorum. Ben sadece böyle 

bir dengeleme eğiliminin ortaya çıkacağının işareti olarak 

yorumlamıştım, onu bildirmek istedim.  

Soru: Dz.Ütğm.Eyüp KANDEMİR (SAREN U/A İlşk.Yüksek 

Lisans 2. Snf. Öğc.) 

Ben sorumu Münevver CEBECİ hanımefendiye tevcih etmek 

istiyorum. Ulus devletlerin ortaya çıktığı 1648 Westphalia Barışı’ndan 

günümüze kadar uluslararası düzeni üç bölüm olarak kabul edersek, 

150 yıllık Westphalia Barışı dönemi, Metternich dengesi 100 yıl ve 

aradaki kriz dönemini saymazsak 50 yıllık Soğuk Savaş düzeni var. 

İstatistiksel açıdan görmekteyiz ki süre olarak kısalma söz konusu. Bu 

gelişmeye paralel olarak baktığımızda ulus devleti ortaya çıkaran 

dinamiklerin karşısında özellikle 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren çok 

uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları, örgütler ortaya çıkmıştır. 

Bunlar yapısal ekolün tersine uluslararası sistemin bileşenleri haline 

gelmiştir. Bu aslında yapının geldiği en önemli evrim noktası ve bu bir 

yerde ulus devlete yapının kendisinin çıkardığı bir tehdit söz konusu 

oluyor, çünkü yapı kendisine karşı. Bu durumda; bu dönemden sonra 

ortaya çıkacak düzende, o azalan trendi de düşündüğümüzde, ulus 

devletin yıpranması söz konusu. Bu yıpranmaya pozitif etki yaratacak 

olumlu önlemler neler olabilir? 

Yrd.Doç.Dr. Münevver CEBECİ 

Aslında günümüzdeki en önemli sorunlardan biri, uluslararası 

sistemin değişen yapısına rağmen devletlerin ulus devlet şemsiyesinden 
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çıkamayıp o geleneksel şekliyle uluslararası sistemi değerlendirmeye 

devam etmeleri. Dolayısıyla burada bir bağdaşmazlık söz konusu. 

Özellikle globalleşmeden, millî egemenlik ve uluslararası örgütlerden 

bahsettiğimizde. Devletler aslında bu konuya karşı ne yapmaları 

gerektiğini çok da bilemiyorlar. Bazıları Avrupa devletleri gibi bunu 

özümseyip bunun içinde kendilerine bir birlik yaratıp, Westphalia 

sonrası ve hatta egemenlik sonrası bir süreç içerisine girerek bunu 

halletmeye ve mümkün olduğu kadar açılmaya, aynı zamanda da 

bölgesel bir birliktelik içinde kendilerini tutmaya çalışıyorlar. Türkiye 

bu anlamda biraz dezavantajlı, çünkü bütün bölgelerin kesişme 

noktasında bulunuyor ve çoğu zaman yalnız kaldığını söyleyebiliriz. Bu 

bakımdan Türkiye için buradan çıkarılacak ders, öncelikle çok sağlam ve 

güçlü durması, ondan sonra da kendi seçimini bu yeni bölgesel 

oluşumlardan birisi üzerinde kullanması. Fakat, bu sağlam ve güçlü 

duruşunu koruyarak ve ondan birşey kaybetmeden. Sonuçta aşınma 

bütün devletleri etkiliyor ve ona karşı da yapılacak çok fazla şey 

olduğunu zannetmiyorum; çünkü çok hızlı bir değişim süreci içindeyiz 

ve bilgi çok hızlı akıyor. Bu anlamda ulus devleti korumak da giderek 

zorlaşıyor. Biz bir anlamda çok şanslı fakat o şansın getirdiği bir o kadar 

da dezavantajı taşıyan bir konumdayız. Bu nedenle de çok güçlü 

durmamız gerekiyor. 

Soru: Doç.Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU (SAREN Öğ.Üyesi) 

Özellikle zihinlere hitap etmesi bakımından gerçekten çok 

önemli bir oturum. Algılamayla ve kavramlarla zihinler arasındaki 

paralellik son derece önemli. Zannediyorum bu çağda önemli ölçüde 

hele Türkiye’de zihinlere yönelik kavramların bıraktığı algılamalar son 

derece yaşamsal. Belki de güvenlik boyutu içerisinde kavramların 

çatıştığı, çarpıştığı bir süreç de yaşıyoruz. Kavramlardan çoğu zaman 

farklı şeyler anlıyoruz. Nereden, nasıl baktığımıza ve ne yüklediğimize 

bağlı. Dolayısıyla ben bir dizi katılmadığım farklı algılamalara tanık 

oldum. Aynı kavramları ben zihnimde farklı şekilde algılıyorum. 

Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Sorum Sayın Ayman’a olacak, fakat 

şuna da değinmeme müsaade ediniz. Bu algılama meselesi aslında 

giderek bir algılama yönetimine de dönüşmüştür diye düşünüyorum. 

Özellikle toplumlar üzerinde bugün madem belirsizlik içerisinde çok 

yönlü bir risk veya tehdit ortamından söz ediyoruz, zihinlerin işgali ve 
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zihinlere yer eden kavramların da önemli bir güvenlik boyutu olduğu 

kanısını taşıyorum. Toplumlar üzerinde “neyin doğru olduğu değil neye 

inandırıldığı önemlidir.” tezinden yola çıkan bir bakış açısının da 

varlığını tespit etmeliyiz. Özellikle istemediğiniz bir şey için sizin de 

istemenizi sağlayan bir çıkar odağıyla karşılaşırsanız o zaman sizin için 

hiçbir sorun olmayabilir. Bu aslında ayartma ve cezbetme kabiliyetiyle 

başarılmış bir gerçekliktir. Bunu da görmek gerekir. Bu noktadan 

hareketle, Sayın Ayman Irak’ın kuzeyindeki bir riski ortadan 

kaldıramıyorsanız bunu yönetmek gerekir gibi bir önermede bulundu. 

Bu konu bana göre tamamen bir tehdittir. Ben merak ediyorum; 

Türkiye, bu tehdit boyutunu ortadan kaldırma konusunda elindeki tüm 

imkânlarını tüketmiş midir ki riski yönetme zeminine kaymalıdır? 

Ayrıca risk yönetme kavramı zihinlerde olumlu bir algılama bırakıyor. 

Genel anlamda riski ortadan kaldıramayan bir noktanın aynı riski 

yönetme becerisini nasıl sağlayacaktır? Ben ilk soruda Türkiye’nin bu 

tehdidi ortadan kaldırabilecek çok önemli vasıtalara sahip olduğunu 

düşünüyorum. Fakat Sayın Ayman’ın görüşünü merak ediyorum. Bu 

risk yönetimi kavramının içerisinde pazarlık kavramı var mıdır? Bunun 

dışında, Türkiye için statükocu devlet vurgusunda bulundu. Bu da 

zihinlerde yine farklı algılamalar bırakıyor. Zannediyorum bunun 

karşılığı değişimden yana devlet olabilir. Dolayısıyla ikincisi daha 

olumluluk ifade ediyor. Çünkü statükoculuk zihinde kendi konumunu 

yeterince değerlendirememe gibi bir algı da bırakabilir. Tabii bunlar 

uluslararası ilişkiler konseptinde tanımlanmış olabilir fakat ben bu 

kavramların toplumlar üzerinde bıraktığı etkiyi çok önemsediğim için 

biraz oradan sıyrılmaktan yanayım. Dolayısıyla “bir adım önde olma” 

diye bir diplomasiden de bahsedildi. Bu anlamda Türkiye kaç adım attı, 

karşı taraftan kaç adım atıldı? Bu statükocu devlet kavramı içerisinde 

bunu nereye oturtuyorsunuz? Örneğin bir de millî çıkarlar konusunda 

ısrarcı olmakla statükocu devlet kavramı arasında çelişki mi 

görüyorsunuz? Son olarak da casus belli kavramı içerisinde 

duyduğumuz fayda konusunda bir sorgulamaya girdi. Dolayısıyla 

AB’nin son ilerleme raporunda bize öğütlendiği biçimiyle “‘casus 

belli’den Türkiye vazgeçmelidir.” uyarısına veya önerisine katılıyor 

musunuz? 
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Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU 

Küçük bir saptamada bulunmak istiyorum. Algılarla ilgili 

yaptığınız vurgu son derece önemli. Algı meselesinin giderek abartıldığı 

konusunda benim de ortak kanaatim var. Klasik olarak düşmanı kısmen 

de olsa tanımlayabildiğimiz dönemlerde, ne kadar doğruydu ondan da 

emin değilim, algılar insanın ne olacağına yönelik tasarlanıyordu. 

Bugün ise içine doğduğumuz durumdan bir algı üretme söz konusu. 

Dolayısıyla var olan durumu bir hâl olarak ileri tasarısının malzemesi 

saymak gibi bir durumumuz var. Oysa daha önceki dönemlerde o 

toplumun nereye taşımak istediğimizle ilgili oluşturulan algılar vardı. 

Aradaki bu temel farklılığın kendi içinde biraz tüketildiği kanaatini 

taşıyorum. Araya girdiğim için özür dilerim. Buyurun Sayın Ayman. 

Doç.Dr. Gülden AYMAN 

Bazı yanlış anlamalar olduysa bunları düzeltme fırsatı edindiğim 

için ben çok mutluyum. Sorularınız için teşekkür ediyorum. 

“Statükoculuk nedir ve Türkiye statükocu mudur?” sorusuyla başlamak 

istiyorum. Bu kötü bir şey mi? Aslında son zamanlarda dar ve eski bir 

elbiseyi giymiş gibiyiz; bu elbiseye statükoculuk diyoruz. Bunu 

çıkarmak, değiştirmek istiyoruz. Aslında uluslararası ilişkiler 

literatürüne baktığımızda, statükoculuk, pasifizm, eylemsizlik gibi bir 

şey değil. Statükoculuğu matematiksel bir bakış açısıyla 

işlemselleştirmeye çalışırsak, bir devletin statükocu olup olmadığını 

nasıl anlarız? Yunanistan değildir fakat Türkiye statükocudur dedim. 

Türkiye statükocudur, çünkü komşularıyla imzaladığı uluslararası 

anlaşmalara saygılıdır. Onları tek taraflı eylemlerle değiştirmeye 

çalışmaz. Türkiye’nin bu statükoculuğunun, kamuoyunda durağanlık 

ve edilgenlik olarak algılandığını görüyoruz, dolayısıyla bundan çıkmak 

istiyor. Oysa tabii bu kavramla birlikte düşünmemiz gereken ikinci 

kavram Türkiye’nin barışçıllığıdır. Türkiye barış isteyen bir ülke. Bu 

barışçıllık konusunda gerekirse, tehdit algılamaları çok yoğunsa, buna 

güç kullanarak da cevap verebilir. Burada statükoculuk, isterseniz bütün 

literatürü inceleyin, eylemsizlik değildir. Hatta statükocu devletler, 

gerektiğinde son çare de olsa askerî gücü dahi kullanabilirler. Mühim 

olan askerî gücü ne amaçla ve hangi aşamada kullandığınızdır. 

Türkiye’nin statükocu ve barışçı özellikleri bunun sınırını da bize 

gösteriyor. Ancak bu sınır edilgenlik, boyunduruk altında kalma veya 
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proaktif bir politika izlememe anlamına gelmiyor; aksine barış aslında 

çok zor bir şeydir. Belki bana kızacaksınız ama savaşmaktan bile daha 

zordur. Çok boyutlu denklemleri bir arada kurmayı, uzun bir süreci 

tasarlamayı ve kotarmayı gerektirir. Türkiye, askerî kuvvetleri de dahil 

olmak üzere bu barışı nasıl sürdüreceğini düşünmektedir. Bu açıdan 

statükoculuk bize edilgenliği çağrıştırabilir ama biz bu şekilde 

anlamamalıyız. 

Diğer bir soru “casus belli” konusunda oldu. Benim bu örneği 

vermemin nedeni, casus belli’den vazgeçilmesini düşündüğümden 

değil. Casus belli bir son hattır. Siz süratle gelen bir arabanın hızını 

kesemiyorsunuz, o araba aynı hızla size çarpacak. Niye daha önceden 

yavaşlatmıyorsunuz? Kırmızı hattın önünde; maviler, yeşiller ve beyaz 

hatlar da lazım ki gücünü kesebilelim. Ben burada ‘casus belli’nin 

sorgulanmasını değil, ‘casus belli’nin çok daha detaylı bir stratejiye 

dönüştürülmesinin gereğine işaret etmek istedim.  

Irak’la ilgili olarak ise; durumumuz tehdit midir, risk midir? 

derken aslında ben de bazen umutsuzluğa kapılıyor ve bunu bir tehdit 

olarak algılıyorum. Çünkü risk durdurulabilecek veya yönetilebilecek 

bir şey; ancak burada askerî güç açısından ne yapılabileceği değil, dış 

politikayla birlikte düşünüldüğünde gücümüz nedir, güç unsurlarımız 

maksimum nasıl olabilir konusundaki adımları planlıyor muyuz, 

programlara dönüştürebilmiş miyiz, etkili olabilmiş miyiz bunlara 

bakılmalı. Bu noktada bir ölçüde sizin karamsarlığınızı paylaşıyorum.  

Son olarak algılama üzerinde durmak istiyorum. Güvenlik 

çalışmış olmama rağmen; son yıllarda özellikle psikoloji boyutuna daha 

fazla önem veriyorum. Güvenlik algıları derken unutmamalıyız ki, 

nörolojik çalışmalar bize şunu gösteriyor ki algının bilişsel parçasıyla 

algının duygusal parçası birbirinden ayrı değil. Duygusal olarak daha 

yakın olduğumuz bir şeyin üzerinde bilişsel olarak daha detaylı şeyler 

yaratabiliyoruz. Yani duygularla, algıları oluşturan dinamikler birbiriyle 

iç içe geçmiş, bunları birbirinden ayıramayız. Dışarıdan bize empoze 

edilen veya empoze edilmese bile bir şekilde dışarıdan duyduğumuz 

söylemleri ne kadar çok duyarsak bunlar beynimize o kadar çok işliyor. 

Belki de duygusal boyutu olmaksızın kodlar olarak işliyor. Ancak, bir 

krizde karar anında, aklımıza bu kavramlar silsilesi takılıyor. İster 

istemez onlarla duymaya, onlarla hissetmeye ve onlarla düşünmeye 
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başlıyoruz. İşte içinde yaşadığımız temel handikap bu. Soğuk Savaş 

döneminde psikolojik savaştan çokça söz edilirdi. Bugün daha farklı 

boyutta psikolojik savaşın bazı unsurlarını yaşıyoruz. 

Soru: Prof.Dr. Nurşen MAZICI (Marmara Üniversitesi)  

Sayın Cebeci tehdidi tanımlarken, “bir tehdidin gerçek olması 

gerekmez, algılanan tehdit ya da söylenti de bir tehdit oluşturabilir, 

buna karşı da önlem alınması gerekir” dediler. Ardından da ABD’nin 

Irak’ta nükleer silahların varlığından dolayı buraya müdahale etme 

gereği duyduğunu ifade ettiler. Bu noktadan hareket edersek, tehdit 

söylentisi çıkarıldı mı yoksa tehdit söylentisi kurgulandı mı? Ya da BM 

ve hukuk kurallarını etkisizleştirmek ve işgali meşrulaştırmak için böyle 

bir söylenti taktik olarak geliştirildi mi? Gülden Hanım’a ise sorum şu: 

Aynı bağlamda, Ermenistan’ın Taşnak gibi bir partiden çıkan lideri, ki 

aşırı milliyetçi ve çok da yasal yollarla cumhurbaşkanı olmadı, bu 

liderin milliyetçi söylemi çerçevesinde sözde soykırım iddialarının 

artması kendilerinin Karabağ’da yaptıkları soykırımın üzerini örtmek 

için bir taktik midir? Tüm bunların bağlamında da BM Soğuk Savaş 

sonrası dönemin evrensel aktörü olarak yaratıldı. Eğer Soğuk Savaş 

dönemi bittiyse bu evrensel aktör yeniden mi kurgulanmalı, yoksa çok 

merkezli yeni uluslararası aktörler mi oluşmalıdır? Örneğin İsrail’in 

Golan Tepeleri’ni işgaline karşı BM’nin yıllar önce aldığı 242 sayılı 

kararı uygulanmamaktadır. Sizin yakın gelecekte değilse bile orta ve 

uzun vade için tekrar uluslararası hukukun yerleştirilmesi ve 

yaptırımlarının uygulanması için ne yapılması gerektiği konusundaki 

düşüncelerinizi almak istiyorum. 

Yrd.Doç.Dr. Münevver CEBECİ 

Bu konuda kendimi netleştirmeme fırsat tanıdığınız için teşekkür 

ederim. Zaten güvenlikle ilgili belki de en olumsuz unsur, güvenlik 

söyleminin belirli aktörlerce hâkim durumlarını korumak ve kendi 

çıkarlarını geliştirmek amacıyla çok kolay kullanılabilmesidir. Aslında 

ABD örneğini de vermemin sebebi bu. ABD bir tehdit algılamasının 

nasıl yanlış bir bilgiye dayandırılarak yapılandırılabileceğinin en açık 

örneğini vermiştir. Bu şekilde de daha önceden çok tartışılan hatta karşı 

çıkılan bazı politikalarını bir paket halinde, çok da güzel süsleyerek, bir 

yandan kitle imha silahları, bir yandan uluslararası terörizmle savaş 
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ama öbür taraftan da Irak halkının özgürleştirilmesi şemsiyesi içinde 

uygulamaya koyabilmiştir. O yüzden benim bildirimde ABD’nin 

uluslararası hukuk kurallarının dışına çıkmasına ve çok taraflılığa vurgu 

vardı. Bu anlamda güvenlik söyleminin yanlış kullanıldığında ne kadar 

kolay suistimal edilebileceğinin bir göstergesidir. 

Doç.Dr. Gülden AYMAN 

Son sorunuzla ilgili hukukçu olmadığım için bu konuda ne 

yapılabilir bir cevap vermekte açıkçası zorlanıyorum. Fakat birinci 

sorunuza gelirsek gerçekten Dağlık Karabağ meselesi, sözde Ermeni 

soykırımını Ermenilerin daha fazla gündeme taşıma ihtiyaçlarını 

güçlendirmiştir. Aslında bu şaşılmaması gereken birşey. Çünkü Karabağ 

meselesinin bizzat kendisi Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle çok yakından 

ilinitilidir. Burada yine bir psikolojik açılım yapmak istiyorum. 

Kendilerini kurban addedenler, bu duygudan kurtulamadıkları ölçüde 

zalimlere dönüşebilirler. Neden Balkanlar’da Boşnaklar öldürüldü veya 

neden Azeriler öldürüldü? Ne yazık ki Türklerin akrabası olarak 

görüldükleri için ve bütün bunlarla Türkiye’nin alakası var. Yani asıl 

düşman olarak düşünülene saldıramayıp, onunla ilintili olanlardan 

intikam alma ve o anlamda zalime dönüşme söz konusuydu. Bu 

noktada Dağlık Karabağ meselesiyle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin 

geneliyle birbirinden ayrılamayacağını görmek lazım. Bu kurban 

duygusunun aşırı şiddet kullanımına yol açması veya karşı tarafın 

güvenlik ihtiyaçlarına kayıtsız kalması konusunda başka örnekler de 

var. İsrail-Filistin meselesi bu konuda verilebilecek ikinci örnektir. 

Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU 

Bu konuda (BM) öngörülerde bulunmak çok kolay değil. 

Bununla birlikte birkaç değişkeni bir araya getirmek mümkün. Daha 

ziyade beyin jimnastiği yapıyoruz, çünkü öngörü böyle olacak demek 

zaten en büyük hatayı oluşturur. Ben meslektaşıma bu anlamda 

katılıyorum. Beğenelim ya da beğenmeyelim bir güç dengesi sistemi 

oluşturulursa, belki birçok ülke tercih yapmak zorunda kalacaktır. Diğer 

taraftan dünyanın istikrarı bakımından daha öngörülü günler 

sağlayabilir. Dolayısıyla ben Putin’in çıkışının biraz bunu hazırlamaya 

yönelik olduğunu düşünenlerdenim. Başarır ya da başaramaz, çünkü 

sistemi yeniden tanımlamak çok kolay değil. Fakat bunun eski ve klasik 
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biçimdeki öngördüğümüz yapılardan oluşması beklenmemeli. Bir 

yandan ekonomik karşılıklı bağımlılıklar bu kadar ciddi bir şekilde 

birbirine geçmişken, birbirinden çok ayrı yapıların oluşacağını 

düşünmemek gerekir. Sadece risklerin ve tehditlerin belirli yerlerde 

toplanma ihtimali var. Çünkü toplanmayıp her tarafa bilyeler gibi 

saçıldığında, hiçbir oyuncunun kazanma imkânı yok ve bunun bütün 

oyuncular da farkında. Dolayısıyla, öyle ya da böyle yapılmaya çalışılan, 

belirli yerlerde o tehditleri odaklamak ve parmakla gösterilebilir hale 

getirmekle ilgili. Bir gün gelecek tahmin ediyorum artık şunu 

konuşmayacağız: Adı “terörle mücadele” olmayacak. Çünkü o 

insanların sorduğu bir soru: Nerede ve kim? Parmakla gösterilecek. Şu 

devlet, şu örgüt, şu militan ve şu aktivite diyerek. Bu denmediği sürece; 

hiçbir birey, hiçbir toplum, hiçbir devlet için güvenlikten söz etmek 

mümkün olmayacak. Benim tahminime göre yapılmaya çalışılan eskisi 

gibi olmasa da bunları görülebilir merkezlerde toplamakla ilgili. Ben de 

böyle görüş paylaşıyorum.   

Soru: Orgeneral Aydoğan BABAOĞLU: 

Efendim konu kapanmadan bir konuda sizlerin düşüncelerini 

öğrenmek istiyorum. Yapılan takdimler gerçekten çok detaylı, açıklayıcı 

ve bilgilendiriciydi. Hem güvenlik tehdit algılamalarında hem güvenlik 

politikalarının oluşturulmasında ve bunların önceliklerinin 

belirlenmesinde medyanın rolü olmalı mıdır? Dünyada bunun örnekleri 

nasıldır? Bu konuda Türk medyasının durumu nedir? Bu konudaki 

değerlendirmeleri sayın Ayman, belki tehdit algılamaları boyutuyla da 

sayın Cebeci cevaplandırırsa mutlu olurum.  

Doç.Dr. Gülden AYMAN 

Sayın Komutanım bu soru için çok teşekkür ederim. Aslında 

medyanın rolü, ülkeler ve çatışmalar açısından birbirinden farklılıklar 

arz ediyor. Hemen ABD ile Türkiye’yi kıyaslayalım. Öncelikle ABD 

kamuoyu coğrafi alan olarak çatışma bölgelerine çok uzak. Dolayısıyla 

tehdidi sınırında, hemen yanı başında hissetmiyor. İkincisi, eğer askerî 

güç kullanılırsa bu askerî gücün insani bedelini de hissetmiyor. Çünkü 

coğrafi uzaklık, duyguların da uzaklığı anlamına gelir. Irak’ta patlayan 

bombalar, İran’da olası bir çatışma hemen sınırımızın yanı başında 

akisleri duyulacak çatışmalardır. Oysa Teksas’ta oturan biri için bu çok 
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uzaktır. Coğrafya yalıtmamıza imkan veriyor. Bu coğrafya faktörüyle 

medya birleştiği zaman medyanın çok daha kritik bir rolü ortaya 

çıkıyor. Çünkü bilinmeyen, algılanmayan bir düşmanı yaratma görevi 

medyaya düşüyor. Eğer siyasi karar alıcılar hata yaparlarsa bu hataları 

da medyayı kullanarak kolaylıkla örtme imkanına kavuşuyorlar. Tabii 

burada medyanın etkisini belki bloke edecek faktörler var. Coğrafi 

olarak çatışma bölgelerine çok uzak bir ülke askerî güç kullandığında, 

bu gücü minimum asker kaybına neden olacak şekilde kullanmalı ve bu 

harekat kısa sürmeli. İşte bu noktada medyanın etkisi bile ortadan 

kalkıyor. Eğer böyle olmazsa, örneğin çocuklarını kaybeden aileler ve 

onlar üzerine yapılan haberler giderek kamuoyu ile paylaşılmaya 

başlanıyor. Süre uzadıkça demokratik toplumlarda medya da kendi 

içerisinde bölünmeye başlıyor ve farklı sesler ortaya çıkıyor. Ne kadar 

çabuk ve kendi açılarından zayiatsız müdahale edebilirlerse medyayı bir 

düşman yaratmak için kullanma olasılığı doğuyor. Bu yaratılma 

sürecinde de adeta bir canavar, tabii biz Saddam’ın nasıl bir lider 

olduğunu yakından biliyoruz ama bir ABD vatandaşı için yok edilmesi 

gereken hayali bir yaratık imajı veriliyor. Bu yapılırken, Hitler’le 

Saddam arasında ilişki kurulması, işin tabii din boyutu da var, iyilik ile 

kötülük arasında bir savaşa dönüştürülmesi söz konusu.   

Türkiye açısından baktığımızda, bu kadar iç içe ve yakın hatta 

akrabalık bağlarımız olan toplumlarda yaşananları medya 

yönlendirmek isteyebilir. Medya birtakım çıkar odaklarıyla iç içe geçmiş 

olabilir. Aynı zamanda, medya ve hükümet aynı paralelde hareket 

edebileceği gibi zıt pozisyonlar da alabilir. Ama sonuçta, insani boyutta, 

coğrafi olarak yakınlığımız ve her düzeyde farklı boyutlardaki akrabalık 

bağlarımız medyanın etkisini bir noktada kıracaktır. Çünkü aynı yerde 

yaşıyoruz. 

Yrd.Doç.Dr. Münevver CEBECİ 

Sayın Komutanım bu sorunuz için çok teşekkür ederim. Ben 

aslında medyanın kimi zaman güvenlik aktörü gibi davranarak 

güvenlikleştirme eylemine girebildiğini düşünüyorum. Bunun tam tersi 

olarak bazen de normalleştirme eylemine de girebildiğini 

düşünüyorum; yani güvenlik meselelerini güvenlik boyutundan çıkarıp 

normalleşmesine katkıda bulunduğunu da düşünüyorum. Mesela 

Kardak Krizi’ni düşündüğümüzde orada medyanın direkt etkisini 



 

 89 

görmüştük. Diğer yandan Annan Planı’nın oylanmasından önce 

baktığımızda Türk medyası Kıbrıs Meselesi’ni normalleştirmeye dönük 

yayınlar üzerinde durdu. Bu anlamda; hem güvenlikleştirme hem de 

güvenlikleştirilmiş bir meseleyi daha sonra normalleştirme anlamında 

çok etkili olduklarını düşünüyorum. Diğer yandan, ABD medyasında 

Gülden Hoca’mın da ifade ettiği gibi benim çok dikkatimi çeken bir şey 

var: Irak savaşı öncesinde CNN’de sürekli olarak Iraklı Kürtlerin ne 

kadar büyük bir zulme uğradığı, aslında ne kadar barışçıl bir toplum 

olduğu ve Saddam tarafından ne kadar kötü bir muameleye maruz 

kaldıklarına ilişkin sürekli belgeseller yayınlanıyordu. O zaman aslında 

müdahaleyi okumak bile mümkündü. Ben o yüzden birçok ABD filmini 

izlerken hep ABD’nin gelecek politikalarıyla ilgili ipuçları bulduğumu 

düşünüyorum. Teşekkür ederim. 
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İKİNCİ OTURUM 

 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. FARUK 

SÖNMEZOĞLU’NUN AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Komutan, Akademinin değerli üyeleri sempozyumun 

ikinci oturumunu açıyorum. Bu oturumda AB üyelik sürecinin 

Türkiye’nin güvenliğine yansımaları ele alınacak. Bildiğiniz gibi bu 

gerek doğrudan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 

anlamında gerekse dolaylı açıdan Türkiye ile ilgili birçok sorunun hatta 

doğrudan Türkiye’nin kendi yaşamı ile ilgili birçok konunun da geniş 

anlamda güvenlik kavramı çerçevesinde ele alınabileceği, 

değerlendirilebileceği geniş bir alanı kapsıyor. Bu konuyla ilgili olarak 

ilgili konuşmacı arkadaşlarımız sırasıyla tebliğlerini sunacaklar. 
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİN TÜRKİYE’YE  

GÜVENLİK YANSIMALARI   

Hv.Plt.Yzb.Kemal TURAN 

 

İki kutuplu uluslararası sistemin 1990’dan sonra çözülmesi ve 

küreselleşme olgusunun ivmelenmesine koşut olarak pek çok kavramla 

birlikte güvenlik kavramı da yeniden ele alınmıştır. Bu çerçevede, Doğu-

Batı kamplaşmasının ideolojik temelli belirgin ve kitlesel tehdit 

algılaması üzerine bina edilmiş güvenlik anlayışı, yerini bütünleşik, çok 

boyutlu, muğlâk ve devingen bir yapıya bırakmıştır (Çomak, 2005, s.80). 

Bu gelişmelere paralel olarak daha önce güvenlik kavramı içinde 

mütalaa edilmeyen çevre problemleri, organize suçlar, kökten dincilik, 

kültürel yozlaşma ve yoksulluk gibi sosyal ve iktisadi olgular da 

güvenlik kavramına dahil edilmiştir (Bayar, 2006, s.94). Bir başka ifade 

ile önceden askeri boyutu ağır basan güvenlik kavramı, siyasi, iktisadî, 

sosyal ve teknoloji boyutlarının öne çıkması ile birlikte bir ölçek 

büyümesi yaşamıştır (Çomak, 2005, s.11). 

Bu örgü içerisinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin 

güvenlik boyutundaki yansımaları da hızla yeniden şekillenen bu 

çağdaş güvenlik kavramı bağlamında çözümlenmelidir. Bu çerçevede, 

mutasavver üyeliğin hangi iktisadî, siyasî ve sosyal şartlar altında 

gerçekleşeceği üyeliğin güvenlik akislerini de derinden etkileyecektir. 

Üyeliğin gerçekleşeceği şartlar, Türkiye’nin üyeliğinin tasavvur edildiği 

2015-2020 zaman aralığında, gerek Avrupa Birliği’nin, gerek Türkiye’nin 

ve gerekse diğer aktörlerin içinde bulunacakları durumu kurgulayan 

senaryolar vasıtasıyla öngörülmeye çalışılmalıdır. Zaman kısıdından 

dolayı, bu çalışma, Avrupa Birliği ve çevresel aktörler için tek, 

Türkiye’ye için ise iki farklı senaryo etrafında kurgulanmıştır.  

Avrupa Birliği’ne yönelik olarak, 2004 yılında Fransa ve 

Hollanda tarafından reddedilen AB Anayasasının bazı tadillerle kabul 

edileceği ve dolayısıyla AB karar alma mekanizmalarının yeknesak 

olmasa da daha yalın bir yapıya kavuşacağı; Avrupa Parlamentosunun 

karar alma ve denetleme süreçlerindeki ağırlığının artacağı; güvenlik 

boyutunda Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP)’nda 
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belirtildiği gibi “sınırların korunmasına dayalı savunma anlayışı”nı terk 

ederek, “sınırların ötesindeki menfaatlerinin korunmasına” ve olumsuz 

gelişmeleri yerinde çözmeyi hedefleyen “stratejik güvenlik” anlayışına 

yöneleceği; savunma konularında ise -iktisadî sahada gerçekleştirdiği 

bütünleşme derecesinde olmasa da- ortak hareket etmeye yöneleceği 

kabul edilmiştir (Çomak, 2005, s.11). Diğer bir ifade ile Avrupa 

Birliği’nin, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda ekonomik sahada 

olduğu gibi siyasi ve askeri sahalarda da küresel bir güç olma yolunda 

önemli mesafeler kat edeceği öngörülmektedir (Akgün, 2006, s.102). 

Türkiye ile ilgili olarak, “olumlu senaryo” kapsamında, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne diğer üyelerle eşit statüde; süreli bazı 

kısıtlamalar olsa da Avrupa Birliği’nin temel ilkeleri ile çatışan hiçbir 

kalıcı deregasyona tabî olmadan; Ege sorunlarını karşılıklı müzakereler 

yoluyla, Kıbrıs meselesini ise Annan Planı çerçevesinde çözümlemiş 

veya en azından çözüm yolunda önemli mesafeler kat etmiş olarak tam 

üye olduğu kabul edilmiştir.  

“Olumsuz senaryo” kapsamında ise Türkiye’nin hayati önemi 

haiz Ege ve Kıbrıs meselelerini olumlu senaryoda olduğu gibi çözüme 

kavuşturduğu; ancak, içinde bulunacağı siyasi ve/veya ekonomik bir 

buhrandan dolayı emeğin serbest dolaşımının kalıcı olarak kısıtlandığı 

ikinci sınıf bir AB üyeliğini kabul etmek zorunda kaldığı; buna ilave 

olarak, “Müzakere Çerçeve Belgesi”nde ima edilen Tarımsal Fonlar ile 

geri kalmış bölgelerin kalkınmasına ayrılan Yapısal Fonlardan 

yararlanamadığı farz edilmiştir. Olumsuz senaryoda dahi, Fransa ve 

Avusturya tarafından dillendirilen “imtiyazlı ortaklık” seçeneğinin 

aksine, Türkiye’nin Avrupa Birliği karar alma organlarında diğer 

üyelerle eşit haklara sahip olarak yer alacağı kabul edilmiştir. 

Türkiye’nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren diğer aktörler 

bağlamında ise, Ermenistan’ın sözde soykırım iddiaları üzerinden 

ülkemize yönelik toprak taleplerini sürdüreceği; Irak’ın kuzeyindeki 

ayrılıkçı grupların bağımsız bir Kürt devleti kurma çalışmalarını devam 

ettirecekleri; küresel oyuncuların hidrokarbon zenginliklerinin 

denetlenmesine yönelik olarak Türkiye’nin müzahir olduğu coğrafyalar 

üzerindeki menfaat çatışmasının devam edeceği; iç tehdit kapsamında 

ise kontrol altına alınmış olsalar dahi Bölücü Terör Örgütü ile irticai 

grupların Türkiye dahilinde ve haricindeki faaliyetlerini sürdürecekleri 
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kabul edilmiştir. Güvenlik kavramı bir bütünlük arz etmesine rağmen 

anlatımda berraklık sağlamak maksadıyla, dış ve iç güvenlik boyutları 

Avrupa Birliği üyeliği bağlamında ayrı ayrı ele alınacaktır.  

Dış tehdit kapsamında, batı komşumuzun 1821 Mora isyanından 

itibaren ısrarla sürdürdüğü Megali İdea siyasetinden kaynaklanan 

güvenlik sorunları, komşumuzun Avrupa Birliği üyesi olması ile birlikte 

Türkiye-Avrupa Birliği sorunları haline dönüşmüştür. Aynı şekilde, 1 

Mayıs 2004 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin AB’ye 

tam üye olarak kabulü ile de Kıbrıs meselesi de Türkiye’nin üyesi 

olduğu Birleşmiş Milletler (BM) zemininden, Türkiye’nin söz sahibi 

olmadığı Avrupa Birliği zeminine çekilmeye başlanmıştır (Akgün, 2006, 

s.111 ve 113). Ortaya çıkan gelişmeler sonrasında, Türkiye, her iki dış 

güvenlik sorununu da ekonomik bir süper gücü muhatap alarak -üstelik 

bu süper gücün karar alma organlarında yer almaksızın- çözmeye 

çalışmaktadır. Oysaki, Avrupa Birliği’ne üye olunması durumunda, 

Türkiye, Avrupa Birliği karar mekanizmalarında yer alacak ve 

demografik üstünlüğünün avantajlarını da kullanarak, Birliğin kendi 

menfaatleri aleyhine karar almasını engelleyebilecektir. 

Karar alma süreçlerine müdahil olunmasının faydaları NATO 

içerisinde yarım asrı geçen sürede yaşanan tecrübeler ile de sabittir. 

NATO karar alma süreçlerinde yer alınması sayesinde hem 

Yunanistan’ın Ege Deniz’inde Lozan antlaşması ile yaratılan dengeyi 

NATO’yu kullanarak (silahsızlandırılmış adaların NATO tatbikatları 

vasıtasıyla statülerinin değiştirilmesi, Yunan hava sahasının NATO 

dokümanlarına 10 NM olarak geçirilmesi vb.) kendi lehine değiştirmesi 

engellenmiş, hem de NATO zemini kullanılarak haklı tezlerimiz dile 

getirilebilmiş ve Yunanistan’ın Türkiye karşıtı propaganda yapmasının 

önüne geçilebilmiştir.  

Müstakbel AB üyeliğinin Türkiye’ye kazandıracağı faydaları 

ortaya koyabilmek için Avrupa Birliği karar alma mekanizmalarının 

açımlanmasında yarar vardır. AB içerisinde karar alma sürecine katılan 

üç organ mevcuttur. Bu organlar, teknokratlardan oluşan ve tarafsız 

olması beklenen Komisyon; üst düzey siyasilerden meydana gelen ve 

üye ülkelerin menfaatlerini temsil eden Konsey ve 1979 yılından itibaren 

doğrudan halk tarafından seçilen Avrupa Parlamentosudur. Avrupa 

Birliği içinde ele alınan her konu için yeknesak bir karar alma süreci 
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mevcut olmayıp, yukarıda bahsi geçen karar organlarının hangi 

kararlara, hangi usullerle ve hangi nispette katılacakları karar alınacak 

konu başlıklarına göre farklılık arz etmektedir (Magnette, 2005, s.37). 

Örnek olarak, temel ulusal egemenlik sahaları olarak müşahede edilen 

dış ilişkiler, güvenlik, savunma ve adalet konuları Konseyde 

hükümetlerarası oybirliği ile düzenlenmektedir (Çomak, 2005, s.13). 

Bahse konu alanlarda Komisyonun tasarı geliştirme yetkisi 

sınırlandırılmakta ve Parlamentoya sadece istişare velâyeti 

verilmektedir (Magnette, 2005, s.41-43). Öte yandan, özellikle İç Pazarı 

düzenlemeye yönelik kararlarda esas olarak “Topluluk Modeli” adı 

verilen bir usûl kullanılmaktadır. “Topluluk Modeli” yönteminde kanun 

tasarıları Komisyon tarafından hazırlanmakta, Konseyde “nitelikli 

çoğunluk” esasına göre kabul edilmekte ve Parlamento tarafından 

oyçokluğu ile onaylanmaktadır (Magnette, 2005, s.40-41). 

“Nitelikli çoğunluk” için Konsey üyelerine nüfusları esas 

alınarak dağıtılmış olan toplam 345 oydan 255 oy yeterli sayılmaktadır. 

Üye olması durumunda Türkiye, Avrupa’nın en fazla nüfusa sahip dört 

ülkesi ile (Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya) denk olacak şekilde %8’e 

yakın bir oy oranına sahip olacaktır (Garcia, Clayton ve Hobley, 2004, 

s.65). Avrupa Parlamentosunda ise kararlar, Konseyin aksine, basit 

çoğunlukla alınmakta olup, Parlamentodaki 732 sandalye yine nüfus 

temelli olarak 27 üye ülkeye tahsis edilmiştir. Bu dağılımda, en fazla 

nüfusa sahip Almanya’nın 99 oy ile %13,5’luk bir ağırlığı bulunmaktadır 

(Garcia ve d., 2004, s.48). Türkiye’nin üyeliği ile Konsey ve 

Parlamentodaki oy sayıları ve bunların ülkeler bazındaki dağılım 

yelpazesi değişecek olmasına rağmen, katılım aşamasında Almanya ile 

yaklaşık aynı nüfusa sahip olacak Türkiye’nin, kararlarda en az 

Almanya kadar ağırlığa sahip olacağı kabul edilebilir. Buna göre, üyelik 

ile birlikte, Türkiye’nin karar alma süreçlerinde görüşleri öncelikle 

dikkate alınan ülkelerden biri haline geleceği kıymetlendirilmektedir.  

Bu değerlendirmeler ışığında, Türkiye karar alma organlarındaki 

ağırlığıyla hem Avrupa Parlamentosundaki Ermeni muhiplerinin 1986 

yılında geçirdikleri “Ermeni Soykırımını Tanıma” kararı benzeri 

kararları engelleyebilecek, hem de Bölücü Terör Örgütü başta olmak 

üzere Türkiye karşıtı terör gruplarının Avrupa uzantıları ile daha etkin 

mücadele edebilecektir. Aynı paralelde, Konseyde temsil edilen Türkiye, 
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Konseyin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) kapsamında 

aldığı kararların millî menfaatleri ile örtüşmesini denetleyebilecektir. 

Elde edilecek bu kazanım, AB’nin uluslararası bir kimlik kazanması ve 

bağımsız bir oyuncu olması maksadıyla oluşturulan Avrupa 

Kolordusunun, Türkiye’ye müzahir sahalardaki olası kullanımı da 

dikkate alındığında, hayati önem arz etmektedir. AB üyeliğinin 

getireceği faydalar, Türkiye’nin Avrupa Kolordusunun (Çomak, 2005, 

s.48) NATO imkanlarına “süresiz ve güvenceli erişim”ini denetlemek ve 

bu gücün Ege ve Kıbrıs’ta kullanılmasını önlemek (Çomak, 2005, s.75) 

için 2001 “Ankara Mutabakatı” sürecinde verdiği zorlu mücadele 

(Çomak, 2005, s.54) anımsandığında daha iyi anlaşılmaktadır. 

Avrupa Birliği üyesi olmanın Türkiye’ye güvenlik hususunda 

kazandıracağı bir diğer avantaj büyük güçlerin Türkiye’nin müzahir 

olduğu coğrafyaları şekillendirmeye yönelik olarak Türkiye’ye baskı 

yapmalarının önüne geçmek olacaktır. Bu bağlamda, 2003 Irak işgali 

öncesi TBMM tarafından reddedilen teskere sürecinde ABD’nin Türkiye 

üzerinde kurduğu baskılar hatırdan çıkartılmamalıdır. AB üyeliği ile 

Türkiye, küresel oyuncuların bu tür baskılarına Birlik üyeliğine istinat 

ederek daha iyi mukabele edebilecektir. Türkiye’nin Rusya ile olan 

ilişkileri de bu örgü içerisinde yeniden gözden geçirilmelidir. Rusya’nın 

her geçen gün enerji kaynaklarını ithal eden ülkeler üzerinde bir baskı 

unsuru olarak kullandığı (Küçükşahin, HAK Enerji Sempozyumu 

Bildirisi, Ocak 2006) ve Türkiye’nin Rus doğal gazına olan bağımlılığı 

dikkate alındığında (Selçuk, HAK Enerji Sempozyumu Bildirisi, Ocak 

2006), Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye’nin Rusya ile pazarlık payını 

başta enerji olmak üzere her alanda artıracağı değerlendirilmektedir. 

Avrupa-Rusya işbirliğinin Türkler için yarattığı tehlike Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dağılma süreci ile malûmdur. Bu bağlamda, Avrupa 

Birliği üyeliği Türkiye’ye Rusya’ya karşı durum üstünlüğü sağlayacak 

ve Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrasında Rusya ile rekabet içinde 

bulunduğu Kafkasya ve Orta Asya coğrafyalarındaki nüfuzunu 

artıracaktır. 

Avrupa Birliği üyeliğinin güvenlik boyutundaki bir diğer getirisi 

de Türkiye’nin, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye müzahir 

coğrafyaları şekillendirmeye yönelik ve Türkiye’nin menfaatleri ile 

örtüşmeyen faaliyetlerine engel olabilecek olmasıdır. Coğrafi konumu 
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nedeniyle yeni tehdit ve risklerin yoğunlaştığı Balkanlar, Kafkaslar ve 

Orta Doğu üçgeninin merkezinde ve küresel güç ve oluşumların 

menfaatlerinin kesişim bölgesinde yer alan Türkiye, AB üyeliği ile 

AGSP’nin Türk çıkar sahalarına yönelik faaliyetlerini denetleyebilecektir 

(Çomak, 2005, s.80). Örnek teşkil etmesi bakımından, Türkiye üyesi 

olduğu Avrupa Birliği’nin veya Birlik üyelerinin Irak’ın kuzeyinde bir 

Kürt devletinin kurulmasına yönelik faaliyetlerine set çekebilecektir.  

Son olarak, Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye’nin AB karar 

mekanizmaları içinde sahip olacağı oy ağırlığını kullanarak AB’yi Türk 

nüfuz alanına giren Kafkaslar ve Orta Asya’ya yönelik yapıcı politikalar 

üretmesi yönünde etkilemesinin de önünü açacaktır. Bu noktada, 

Avrupa Birliği’nin güvenliğe yaklaşımının ABD’ye göre farklılık arz 

ettiği not edilmelidir. ABD, güvenlik oluşturma hususunda daha 

ağırlıklı olarak “sert güç” vasıtaları olan ekonomik ve askeri yaptırımları 

kullanırken; AB, güvenliğini “yumuşak güç” vasıtaları olarak 

betimlenen değerlerinin çekiciliği, iktisadî işbirliği ve dış ekonomik yardımlar 

yoluyla sağlamayı tercih etmektedir. Bu bağlamda, gelişmekte olan 

ülkelere yapılan kalkınma yardımlarının %70’inin Avrupa ülkeleri 

tarafından sağlanıyor olması manidardır (Nye ve Power, 2004, s.80). 

Bu kapsamda, Türkiye, Avrupa Birliği’nin pek çoğu eski Avrupa 

sömürgesi olan bazı Afrika, Karayip ve Pasifik ülkelerine -Cotonou 

Anlaşması çerçevesinde- Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Kalkınma 

Fonu’ndan sağladığı 13.5 milyar avro yardıma (Garcia ve d., 2004, s.257) 

benzer uygulamaları, kendi nüfuz alanlarına yönelik olarak 

başlatabilecektir. AB ile işbirliği çerçevesinde bu bölgelerin refah 

seviyesinin artırılması, dolaylı yoldan da olsa Türkiye’nin güvenliğine 

önemli katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği üyeliği ile 

birlikte Türkiye’nin gerek Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, gerek 

Kafkasya ve gerekse İslam ülkeleri arasıdaki itibarı artacak, bu 

ülkelerdeki demokratikleşme hareketleri Atatürk modeli çerçevesinde 

ivmelenecektir. Demokrasinin Türkiye’ye müzahir bölgelerde 

yayılmasının ise Türkiye’nin güvenliğini önemli ölçüde artıracağı 

kıymetlendirilmektedir.  

Yukarıda arz edilen bütün bu faydalarına rağmen, Birlik 

üyeliğinin Türkiye’ye olumsuz yansımaları da olabilecektir. Her şeyden 

önce, müstakbel üyelik Türkiye’nin Avrupa Birliği ortak kararlarının 
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hilafına hareket tarzı geliştirmesini güçleştirecektir. Bu kapsamda, 

Türkiye münferit veya üçüncü ülkelerle birlikte, kendi menfaatlerinin 

tahakkukuna hizmet eden, ancak Avrupa Birliği’nin çıkarları ile 

örtüşmeyen siyasi ilişkiler geliştirdiği takdirde Avrupa Birliği’nin 

baskılarına maruz kalabilecektir. Ne var ki, böyle bir durumda dahi, 

Avrupa Birliği içinde olmak dışında olmaktan daha tercih edilir 

gözükmektedir. Avrupa Birliği dışında bırakılmış ve ürettiği politikalar 

AB çıkarları ile örtüşmeyen bir Türkiye, yarım milyar nüfuslu ve 

dünyanın en gelişmiş ülkelerini bünyesinde barındıran bir süper güçle 

denge politikaları izleyerek mücadele etmek zorunda kalacaktır. Denge 

politikalarının kaçınılmaz öğesi olan bağımlılığın istismarı ise, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde tecrübe edildiği gibi Türkiye’yi iç 

ve dış güvenlik konularında çok daha kırılgan hale getirebilecektir.  

Güvenlik kavramının ikinci boyutunu oluşturan ve Soğuk Savaş 

sonrası önemini iyice artıran iç güvenlik hususu halkın ekonomik ve 

sosyal refahı ile yakından ilgilidir. Bu gerçek gerek iç güvenliğe yönelik 

tehditlerin gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşmış olması, gerekse 

Türkiye’nin 20 seneyi aşkın bir süredir mücadele ettiği ayrılıkçı terör 

tecrübesi ile sabittir. Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 5’inci 

maddesinde devletin temel amaç ve görevinin, “...kişilerin ve toplumun 

refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 

sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 

siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak...” olarak belirlenmiştir (MEB 

Sitesi, TC Anayasası). 

Ne var ki, uygulamada Atatürk döneminde başlatılan iktisadî ve 

sosyal kalkınma politikaları -kısa vadeli siyasi rant uğruna- terk edilmiş 

ve netice itibariyle ülkemizde işsizlik ve buna bağlı yoksulluk; gelir 

dağılımında yaşanan dengesizlik ve bunun sebep olduğu sosyal 

adaletsizlik; bazı devlet kurumları da dahil olmak üzere tüm topluma 

sirayet eden yolsuzluk ve bunun tetiklediği kültürel yozlaşma toplum 

dokusunda geniş mikyaslı tahribatlara sebep olmuştur. Örneğin, 2001 

yılında bankaların içinin usulsüzce boşaltılması yüzünden yaşanan 

Cumhuriyet tarihin en büyük ekonomik krizi, devalüasyona, on binlerce 

kişinin işinden olmasına, millî gelirde azalmaya ve toplumdaki güven 

duygusunun ortadan kalkmasına sebep olmuştur (Özkan, 2004, 132-

133). 
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Uluslararası Para Fonu tarafından 2005 yılında yayımlanan ve 

ülkelerdeki hayat pahalılığına göre ayarlanmış Kişi Başına Gayri Safi 

Millî Hasılaları karşılaştıran dizinde Türkiye 8.000 dolar gelir ile 

Botswana, Tunus ve İran’ın gerisinde 75’inci sıradadır. Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan ve yaşam süresi, 

yetişkinlerde eğitim oranı, çocuklarda eğitime katılma oranı ve satın 

alma gücü gibi saiklere istinat eden İnsani Gelişme Dizininde ise 

Türkiye 2006 yılında Romanya, Ermenistan ve Lübnan gibi ülkelerin 

arkasında 92’nci sıradadır. Bu olumsuz tabloyu daha karamsar yapan 

gerçek Türkiye’nin 1999 yılında bulunduğu 82’nci sıradan 7 yıl içinde on 

sıra gerilemiş olmasıdır. Yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının 

yayımladığı ve gelirin ülke içinde dağılımını inceleyen raporda Türkiye, 

Gambiya, Tanzanya ve Mozambik’in gerisinde 71’inci sırada yer 

almaktadır (wikipedia sitesi). Son olarak, ülkeleri yolsuzluk ölçütüne 

göre sıralayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2005 raporunda, 

Türkiye dünya yolsuzluk sıralamasında 10 üzerinden 3.5 puanla Fiji, 

Belize ve Gana gibi ülkelerin gerisinde 65’inci sıradadır (“transparency” 

sitesi). Yolsuzluk konusundaki bulgular Türkiye Ekonomik ve Sosyal 

Etütler Vakfı (TESEV) tarafından yapılan ve halkın gözünde kamu 

kurum ve kuruluşlarının güvenilirliğini ölçen anket sonuçları tarafından 

da teyit edilmektedir (Özkan, 2004, s.134). Bulgular siyasi içerikli devlet 

kurumlarının halkın gözünde yaşadığı güven sorununu çok sarih bir 

şekilde ortaya koymaktadır (Özkan, 2004, s.107).   

Atatürk ilke ve uygulamalarından sapmaların neticesi olarak 

karşımıza çıkan bu olumsuz tablo, vatandaşlar arasındaki dayanışma 

hislerine ket vurmuş, ülkemizin milli birlik ve beraberliğine zarar 

vermiş ve bireyin devlete olan güvenini zedelemiştir. Bu kapsamda, 

ülkemizin dünya değerler araştırmasında “güven” boyutunda 43 ülke 

arasında sondan ikinci sırada yer alarak, “bireylerinin birbirine 

güvenmediği” ülkelerin başında yer alması (Özkan, 2004, s.106) 

üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir konudur.  

Ülke insanının içine düştüğü yoksulluk, gelir dağılımında 

yaşanan sosyal adaletsizlik, hesap verebilirlikten yoksunluk ve kültür 

alanında yaşanan yozlaşma, halkı demokrasi dışı arayışlara prim verir 

hale getirmiştir (Özkan, 2004, s.100). Günümüzde “kötü yönetişim” 

olarak adlandırılan bu durumun (Bayar, 2006, s.94) ayrılıkçı ve aşırı 
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dinci gruplar ile suç örgütleri tarafından istismar edilmesi, kısa vadeli 

siyasi rant uğruna takip edilen basiretsiz politikaların -dış mihrakların 

desteğini de alarak- ülkemize güvenlik sorunları olarak geri dönmesine 

neden olmuştur. Ne yazık ki, Atatürk döneminde özgün politikalar 

üretebilen ülkemiz, bu dinamizmini zamanla yitirerek ekonomik ve 

sosyal alanda kendisini bir fasit döngünün içinde bulmuş ve kendi iç 

dinamikleri ile bu döngüden çıkamaz hale gelmiştir. 

Tebliğin bu bölümünde yukarıda arz edilen siyasi, ekonomik ve 

sosyal sorunlar ile bunların güvenlik düzlemine olan akisleri, Avrupa 

Birliği’ne kabul edildiğinde Türkiye ile aynı gelişmişlik seviyesinde 

sahip olan Yunanistan’a ait veriler kullanılarak irdelenecektir. 

Yunanistan, Avrupa Birliği üyeliğini takip eden yaklaşık çeyrek asır 

içinde hayat pahalılığına göre ayarlanmış kişi başına millî gelirini 23.500 

dolara artırmıştır (CIA Sitesi, factbook). Aynı rakam Türkiye için 8.900 

dolar civarındadır. Yunanistan’ın ekonomik kalkınmasında, çiftçilere 

sağlanan Tarımsal Fonlar ile geri kalmış bölgelere yapılan Yapısal 

Fonların olumlu etkileri gözlenmiş; ancak, kalkınmanın gerisindeki asıl 

itici güç yabancı sermaye yatırımları ile genişleyen pazardan 

kaynaklanan dinamikler olmuştur. AB üyeliği sonrasında Yunanistan 

kişi başına millî gelir itibari ile dünyada 30’uncu sıraya yükselirken, 

sosyal kalkınma faktörlerini de bünyesinde barındıran BM İnsani 

Gelişmişlik Dizininde dünya sıralamasında 24’üncü basamağa 

yükselmiştir (“wikipedia” sitesi). 

“Olumlu senaryo” kapsamında, her ne kadar, üyelikle birlikte 

Türkiye’ye tahsis edilecek tarımsal ve yapısal fonlar artan üye 

sayısından dolayı Yunanistan kadar olmayacak olsa da, üyeliğinin 

yaratacağı güven ve istikrar hissi Türkiye’nin uluslararası kredi 

kurumlarındaki notunu yükseltecektir. Böylelikle, ekonominin sanayi ve 

hizmet sektörleri ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik 

yatırımlar için uluslararası finans kurumlarından düşük faizli kredi 

kullanılmasının önü açılacaktır. Buna ilave olarak, AB üyeliği, 

Türkiye’nin yabancı yatırımcıların gözündeki istikrar ve güvenilirliğini 

artırarak yabancı yatırımları da ülkemize yönlendirecektir. Bu olumlu 

senaryo kapsamında, AB üyeliği Yunanistan örneğinde görüldüğü gibi 

yardım fonları, büyüyen ekonomik pazar ve yabancı yatırımlar vasıtası 

ile Türk insanının ekonomik refahını artıracak ve insanımızın bölücü ve 
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irticai örgütler tarafından istismar edilmesinin önüne geçecektir. Bu 

olumlu gelişmelere, AB üyeliğinin insanımızın özgüvenini takviye 

edeceği ve geleceğini Türkiye’de görme hissiyatını güçlendireceğini de 

eklediğimizde, siyasi, ekonomik ve sosyal bir cazibe merkezi olacak 

Türkiye’de ayrılıkçı ve dinî akımların tamamen sona ermeseler dahi 

azalacakları öngörülebilir.  

Yine olumlu senaryo bağlamında, Avrupa Birliği üyeliğinin 

ülkemizin güvenliğine yönelik bir başka olumlu yansımasının hukuk 

alnında gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. Türk insanına çağdaş 

hukuk düzenini sunmak Atatürk’ün üzerinde durduğu en başat 

konulardan birisi olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye Atatürk’ün 

öncülüğünde 1920’li ve 1930’lu yıllarda geniş çaplı bir hukuk devrimi 

gerçekleştirmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras aldığı dinî esaslı 

hukuk sistemini çağdaş Avrupa hukuku ile değiştirmiştir.  

Hukuk devrimi çerçevesinde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu 

İsviçre’den, Ceza Kanunu İtalya’dan, Ticaret Kanunu ise muhtelif 

Avrupa ülkelerinin mevzuatından geniş ölçüde iktibas edilerek 

alınmıştır (Eroğlu, 1990, s.257). Ne var ki, Atatürk sonrası dönemde 

hukuk sistemimiz ihmal edilmiş ve çağdaş yaşamın gereklerini 

destekleyecek gelişmelerden mahrum bırakılmıştır. Avrupa Birliği’ne 

giriş sürecinde AB müktesebatının kabul edilmesiyle hukuk alanında da 

Türkiye’de çağdaşlaşma sağlanacaktır. Bir başka ifade ile, çağdaş 

hayatın pek çok boyutunu düzenleyen ve 120,000 sayfayı bulan AB 

müktesebatının iç hukuka aktarımı vasıtasıyla Avrupa’nın 60 yıllık ortak 

tecrübe birikimi Türk insanının kullanımına sunulmuş olacaktır. Olumlu 

senaryo bağlamda, çağın gereklerine göre düzenlenmiş hukuk 

sisteminin Türk insanının huzur ve sosyal refahını artıracağı ve bu 

surette iç güvenliğe olumlu katkılarda bulunacağı 

kıymetlendirilmektedir (Özkan, 2004, s.122). 

Ne var ki, iktisadî ve hukukî çalışmaların güvenlik yansımalarını 

“olumsuz senaryo” kapsamında da ele alınmasında fayda olduğu 

mütalaa edilmektedir. Bütünleşmenin ekonomi boyutunda, Avrupa’nın 

etkin işletmeleri ile rekabet ülkemizde bazı sektörlerde yeniden 

yapılanmayı zorunlu kılacak, rekabet yeteneği düşük bazı işyeri 

kapanacak ve işsizlik oranı artacaktır. Bu kapsamda, yeniden 

yapılanmanın en yoğun şekilde tarım sektöründe yaşanacağı 
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değerlendirilmektedir. AB üyeliği ile birlikte halihazır Gümrük Birliğine 

dahil olmayan işlenmemiş tarım ürünleri de rekabete açılacak ve AB 

Tarımsal fonlarından yararlandırılmayan Türk çiftçisi yüksek oranda 

yardım alan Avrupa çiftçisi ile rekabet edemeyecektir. Bunun 

neticesinde, Türkiye bir yandan gıda konusunda dışa bağımlı hale 

gelerek gıda güvenliğini yitirecek, diğer yandan kırsal kesimden 

şehirlere yönelen büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kalacaktır. Bu 

sorunun ciddiyeti AB genelinde tarım sektöründe çalışan nüfus %5 iken 

(Avrupa Komisyonu Sitesi, Tarım), Türkiye’de bu oranın %36 

düzeyinde olduğu dikkate alındığında daha da belirgin hale 

gelmektedir (CIA Sitesi, factbook).  

Bu olumsuz senaryoda, AB’ye giriş sürecinde ekonomik 

bünyesini sanayi ve hizmet sektörleri ağırlıklı olarak yeniden 

yapılandıramayan ülkemizde, tarım sektörünün tasfiyesine bağlı işsizlik 

ve bunun yarattığı sosyal huzursuzluk artacaktır. Fasit bir döngü 

içerisinde, sosyal huzursuzluk ve güvensizlik millî yatırımları azaltacak; 

yabancı sermayenin ülkeye girişinin önüne set çekecek; AB tarafından 

Türk işçilerine getirilen serbest dolaşım kısıtlaması Türkiye’nin işsizlik 

sorununu Avrupa kaynaklarını kullanarak çözmesini engelleyecektir. 

Bu olumsuz gelişmeler güvenlik boyutunda ele alındığında, 

meydana çıkacak işsizler ordusu bölücü ve kökten dinci örgütler için 

sınırsız bir insan kaynağı teşkil edecektir. Bunun sonucu olarak, Avrupa 

Birliği bağlamında ekonomik ve sosyal refah beklentisi gerçekleşmeyen 

insanlarımız, geleceklerini lâik anayasal düzeni yıkmayı hedefleyen 

örgütlerde veya petrol gelirleri ile ekonomik bir cazibe merkezi haline 

gelmeyi hedefleyen yeni oluşumlarda görmeye başlayacaktır. 

Aynı olumsuz senaryo kapsamında, hukuk alanında yapılan 

düzenlemelerin bazı zümreler tarafından ülke menfaatlerinin hilafına 

yönelik olarak kullanılması riski de söz konusudur. Türkiye bunun en 

sarih örneğini 1960 Anayasası ile sağlanan özgürlük ortamının bazı 

mihraklar tarafından istismar edilmesi ile ülkemizin 1980 öncesinde 

içine sürüklendiği anarşi, terör ve bölücülük ortamı ile yakından tecrübe 

etmiştir (Yayla, 1992, s.83). Bu acı tecrübeler ışığında, Anayasamızın 

Temel Haklar ve Ödevlerin tanımlandığı ikinci kısmında “anayasada 

yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, devletin ülkesi ve milleti ile 

bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan 
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demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan 

faaliyetler biçiminde kullanılamayacağı” karara bağlanmıştır (TC 

Anayasası, 2005, s.14). Bir başka ifade ile Anayasa, hiçbir hak ve 

hürriyetin, anayasal düzeni, Anayasanın öngördüğü kurallar dışında 

değiştirmek veya ortadan kaldırmak için kullanılamayacağını 

öngörmektedir (Yayla, 1992, s.84). 

Demokratikleşme sürecinin edinimleri olan hak ve özgürlükler 

güvenlik bağlamında değerlendirildiğinde, hak ve özgürlüklerin ülke 

menfaatlerinin aleyhine kullanılması, ülkemizi gittikçe siyasileşen ve 

kültürel boyutu öne çıkan bölücülük akımları ile lâik düzenin tasfiyesini 

hedefleyen irticai faaliyetlere karşı savunmasız bırakabilecektir.  

Avrupa Birliği üyeliğinin sebep olabileceği bir diğer iç güvenlik 

tehdidi, serbest mülk edinme hakkının kullanılması ile yurdumuzun 

özellikle doğu ve güneydoğu bölgeleri üzerinde Sevr zihniyetli emelleri 

olan birtakım terkiplerin bu bölgelere geri dönmelerinin önünün 

açılması olacaktır (Libaridian, 1991, s.71). İsrail’in kurulması sürecinde 

Theodor Herzl tarafından kurgulanan ve etkinlikle kullanılan bu 

yöntem (1998), Avrupa Birliği’nin etnik ve mezhep temelli yeni 

azınlıklar yaratma çabaları ile eklemlendiğinde ülkemiz için ilave iç 

güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. “Ermenistan Bağımsızlık 

Bildirisi”nde yurdumuzun doğu illerinden “Batı Ermenistan” olarak 

bahsedilmesi bu bağlamda manidardır (DİB Sitesi). Yurdumuzda 

yerleşecek olan bu ecnebi unsurların AB müktesebatı uyarınca yerel 

seçimler ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilecek 

olmaları (Garcia ve d., 2004, s. 245) özellikle endişe vericidir.  

Son olarak, iç güvenlik bağlamında, AB üyeliği ile birlikte 

Türkiye’nin halihazırda karşı karşıya olduğu mülteci probleminin 

artacağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, AB üyeliği ile bir cazibe 

merkezi haline gelecek Türkiye, bu zenginliği paylaşmak isteyen Orta 

Asya, Orta Doğu ve Afrika mahreçli mültecilerin akınına maruz 

kalabilecektir. Ülkemizin AB üyeliği sonrasında sınır ülkesi konumuna 

gelmesi ve müzahir olduğu coğrafyaların ekonomik ve sosyal geri 

kalmışlığı dikkate alındığında oluşacak geniş ölçekli mülteci akımı ciddi 

güvenlik problemlerini de beraberinde getirecektir (Bayar, 2006, s.94). 

Sonuç olarak, müstakbel AB üyeliği güvenlik bağlamında 
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Türkiye için hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. 

Dış tehdit bağlamında, tarihsel ve psikolojik nedenlerle Türkleri “öteki” 

olarak algılayan Avrupa devletlerinin oluşturduğu Birliğin karar 

mekanizmalarında yer almak, Birliğin siyasi, ekonomik ve askeri 

gücünü Türkiye’ye karşı kullanmasını engelleyecektir. Buna ilave 

olarak, üyelik, Birliğin Türkiye’nin ilgi alanına giren sahalara yönelik 

başlatacağı güvenlik inisiyatiflerini de denetleme imkânını 

sağlayacaktır. AB üyeliği iç tehdit kapsamında değerlendirildiğinde ise 

sonuçların olumlu olması Türkiye içindeki unsurların takınacakları 

tutuma bağlıdır. Bir taraftan AB üyeliği ile öngörülen ekonomik ve 

sosyal kalkınmanın iç tehdidi azaltması beklenirken, diğer taraftan 

ikinci sınıf bir üyeliğin yaratacağı ekonomik sıkıntılar ile hak ve 

özgürlüklerin istismar edilmesinin ülkemizde bölücü ve kökten dinci 

akımları güçlendirebileceği değerlendirilmektedir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ (AB) SÜRECİNİN OLUMSUZ 

SONUÇLANMASININ  

TÜRKİYE’YE YANSIMALARI 

   Yrd.Doç.Dr.Esra  HATİPOĞLU 

 

Son yıllarda hem iç hem de dış politika açısından Türkiye önemli 

değişimlerin yaşandığı bir ülke haline gelmiştir. Bu değişimlerin 

temelinde de 1999 Helsinki Zirvesi (Avrupa Konseyi Sitesi, 10-11 Aralık 

1999) sonrası AB adaylığı resmen tescil edilen Türkiye’nin, tam üyelik 

müzakerelerine başlaması için ön koşul olan “Kopenhag Siyasi 

Kriterlerinin” karşılanmasına yönelik yaptığı çalışmalar yer almaktadır. 

16-17 Aralık 2004’te gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde (Avrupa 

Konseyi Sitesi, 16-17 Aralık 2004) Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 

tarihinde başlayacağı ilan edilmiş ve üyelik müzakerelerinin ilk 

basamağını oluşturan tarama süreci de 20 Ekim 2005’te müzakere 

başlıklarından “Bilim ve Araştırma” alanında düzenlenen “tanıtıcı 

tarama” toplantısı ile başlamıştır. Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama** sürecinin 

ardından da bu başlığa ilişkin müzakereler 12 Haziran 2006 tarihinde 

açılmış ve yine aynı gün geçici olarak kapatılmıştır (İktisadi Kalkınma 

Vakfı Sitesi, 11 Nisan 2007). Ancak müzakerelerin başlamasından 

itibaren geçen süre zarfında, tarama süreçlerinde kaydedilen ilerlemeye 

rağmen bir tek bu başlıkta müzakereler açılıp kapatılabilmiş, bir başka 

deyişle teknik süreçteki ilerleme müzakerelerin hızını artırmada yetersiz 

kalmıştır. Bunun en önemli sebebi de taraflar arasında Kıbrıs konusunda 

yaşanan gerginliktir. Nitekim, Türkiye’nin Ek Protokol’de 

(Charalambous, 2004) yer alan yükümlülüklerini yerine getirerek, hava 

ve deniz limanlarını Güney Kıbrıs’a açması gerektiğini belirten AB, 2006 

Aralık Zirvesi’nde (Avrupa Konseyi Sitesi, 14-15 Aralık 2006) sekiz 

başlıkta (malların serbest dolaşımı, yerleşim hakkı ve hizmet sunma 

serbestisi, mali hizmetler, tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, ulaştırma 

politikası, gümrük birliği, dış ilişkiler) müzakerelerin açılamayacağına, 

                                                 

 Fransızca Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi. 

** Türkiye ile tarama süreci 20 Ekim 2005’te başlamış ve 13 Ekim 2006’da sorun yaşanmadan daha 

önceden belirlenen takvime uygun biçimde tamamlanmıştır. 
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bu başlıklar dışında kalıp müzakerelere başlanabilecek diğer başlıkların 

da geçici olarak kapatılamayacağına karar vermiştir. Son dönemde 

ilişkilerde yaşanan tüm bu gerginlikler ise, AB üyelik sürecinin 

Türkiye’nin iç ve dış siyasetine olan etkisinin daha fazla tartışılır hale 

gelmesine sebep olmuştur. Bu tartışmaların odağında da Türkiye’nin 

güvenliği üzerindeki etkiler yer almaktadır. AB üyelik sürecinin 

Türkiye’nin güvenliğine olan etkisi meselesi ise üç boyutlu olarak ele 

alınmakta ve Türkiye’nin üye olması durumda, Müzakere Çerçeve 

Belgesi’nde yer aldığı şekliyle ucu açık olarak müzakere sürecine devam 

ederken ve üye olamaması halinde güvenliğinin ne şekilde etkileneceği 

sorusunun yanıtına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu makalede ise, AB 

üyelik sürecinin olumsuz sonuçlanmasının Türkiye’nin güvenliği 

üzerindeki olası etkileri üzerinde durulacaktır.  

Ancak burada hemen hatırlatılması gereken önemli husus, AB 

üyelik sürecinin olumsuz sonuçlanmasının Türkiye’nin “güvenliği” 

üzerindeki etkisini incelerken, konuyu diğer etkilerden soyutlamanın, 

değişkenin etkisinin ölçümünü yapabilmenin ve bu konuda kesin 

sonuçlara ulaşabilmenin mümkün olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla bu 

makalede ele alınan konu, öncelikle, AB üyelik sürecinin, bu sürecin en 

önemli dönüm noktalarından biri olan 1999 Helsinki Zirvesi öncesinden 

Helsinki Zirvesiyle 17 Aralık 2004 tarihinde, 3 Ekim 2005’te 

müzakerelere başlanmasına ilişkin karar alınıncaya kadar geçen sürede, 

müzakerelere devam ederken (mevcut durum) ve olası üyelik hallerinde 

Türkiye’nin güvenliği üzerindeki etkisi bağlamında kısaca ele alınmıştır. 

Tüm bu değerlendirmeler yapılırken de “güvenlik” kavramı sadece 

askeri/stratejik/dış politika ile ilişkili olan dar tanımı ile değil, ülkenin iç 

siyaseti, ekonomisi, fiziki ve beşeri sorunlarını da kapsayan geniş tanımı 

ile kullanılmıştır. Yine konu incelenirken, bu makalede bahsedilen 

hususlara ilişkin farklı düşüncede olan çok çeşitli kesimlerin olduğu 

varsayımı yadsınmamakla birlikte, konunun daha anlaşılabilir olması 

açısından toplumun geneli değerlendirildiğinde daha baskın olarak 

ortaya çıkan görüşler dile getirilmiştir.  

Türkiye’ye aday ülke statüsünün verildiği Helsinki Zirvesi’ne 

kadar, Türkiye ve AB’nin karşılıklı olarak birbirlerini yeterince ciddiye 

aldığını ve aralarındaki “ortaklık sürecini” nasıl devam ettireceklerine 

dair ortak bir vizyona sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu 
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dönemde ne AB’nin Türkiye’yi “koşulluluk” prensibi üzerine inşa 

edilen üyelik perspektifi ile zorlamaya çalışıyor olması çok etkin 

biçimde işliyor ne de Türkiye AB’ye üyelik bağlamında kendisini 

Kopenhag kriterlerini yerine getirme konusunda sorumlu hissediyordu. 

Özellikle de 1997’deki Lüksemburg Zirvesi (Avrupa Konseyi Sitesi, 12-

13 Aralık 1997) sonrasında, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle 

kıyaslandığında kendisine negatif ayrımcılık yapıldığı ve Kopenhag 

kriterlerinden farklı kıstaslar uygulanmaya çalışıldığı izlenimi edinen 

Türkiye’nin yaşadığı hayal kırıklığı önemliydi. Dolayısıyla bu dönemde 

Türkiye’nin AB üyelik sürecinden farklı bağlamlarda söz ediliyor olsa 

da, Kıbrıs sorunu hariç bu sürecin Türkiye’nin dar ve geniş tanımıyla 

“güvenliği” üzerindeki olası olumlu ve/veya olumsuz etkileri üzerinde 

ciddi değerlendirmeler yapılmıyordu.  

1999 Helsinki Zirvesi sonrasında başlayan ve 17 Aralık 2004’te 

müzakerelere başlama kararı alınıncaya kadar geçen sürede ise taraflar 

ilk kez birbirlerini ciddiye almak zorunda hissetti ve Türkiye 

müzakerelere başlamanın temel şartı olan Kopenhag siyasi kriterlerini 

yerine getirme konusunda önemli pek çok reformu (AB Genel 

Sekreterliği Sitesi, Nisan 2004) oldukça kısa bir sürede gerçekleştirdi. 17 

Aralık 2004’e gelindiğinde de Türk kamuoyu, gerçekleştirilen bu 

reformlar, kabul edilen uyum paketleri, çıkarılan yasalar ve hatta pek 

çoklarına göre taviz olarak bile nitelendirilecek girişimlerinden sonra, 

Türkiye’nin, belki de Türkiye-AB ilişkileri tarihinde ilk kez bu kadar çok 

AB’den müzakere tarihi almayı hak ettiğine inanmıştı.  

Öte yandan, 16-17 Aralık’taki AB Konseyi Brüksel Zirvesi’ne 

giderken, Türk Hükümeti, Komisyon tarafından hazırlanan 6 Ekim 2004 

tarihli Türkiye İlerleme Raporu’ndaki (İktisadi Kalkınma Vakfı Sitesi, 

2004) tavsiye yönünde müzakerelerin başlatılması için bir karar 

verilmesini beklediğinin altını çizmiş ve İlerleme Raporu’nda ifade 

edilen ve Türkiye’yi rahatsız eden bazı unsurların AB Zirvesi sonunda 

yayınlanacak sonuç belgesinde yer almamasını talep etmişti. Bir başka 

deyişle Türk Hükümeti, Brüksel’e giderken “kırmızı çizgilerini” tespit 

etmiş ve bu bağlamda, Zirve Sonuç Bildirisinde şu hususların yer 

almamasını talep etmişti: “Kıbrıs”ın kesinlikle müzakere konusu 

edilmemesi ve dolayısıyla tanınması konusuna atıfta bulunulmaması; 

hedefin “tam üyelik” olduğunun açık bir biçimde ifade edilmesi; 
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“İmtiyazlı ortaklık” ya da benzer ifadelere yer verilmemesi ve keza 

“Ucu açık” ifadesinin söz konusu bildiride yer almaması; deregasyon ve 

kalıcı kısıtlamalar” ifadelerine kesinlikle yer verilmemesi ya da bu tür 

önlemlerin uygulama alanlarının dar tutulması ve bunun sadece 

Türkiye’yi değil, diğer aday ülkeleri de kapsaması; “müzakere tarihi” 

olarak 2005 yılının ilk yarısının kabul edilmesi ve müzakerelerin 

yapısının diğer adaylarla aynı olması konuları gündeme gelmişti 

(Lobjakas, 3 Ekim 2004; Katık, 6 Ekim 2004) Bu aşamadan sonra, bu 

konuların herhangi birinin içinde yer alacağı her türlü sonuç belgesi, 

Türkiye için bir geri adım olarak değerlendirilebilirdi.  

Parametreleri yukarıda belirtilen bu ortamın da, Zirvede alınacak 

kararın sağlıklı, sağduyulu ve sakin bir şekilde değerlendirilmesine 

imkan vermeyeceği açıktı. Zirvede Türkiye’nin pek de hoşuna 

gitmeyecek konuların tartışılacağı ve tüm bunların 

Türkiye’yi zorlayabileceği öngörülebilir olmasına rağmen, Zirve 

öncesi toplum yanlış yönlendirilmişti. Özellikle bazı siyasilerin 

demeçlerinde ve medyada Türkiye-AB ilişkileri konusunda oldukça 

pembe bir tablo çizilmiş ve Türkiye’nin gidişattan memnun olduğu 

izlenimi verebilecek bu durum Avrupa’ya da yansıtılmıştı. Türkiye’nin 

bu önemli Zirve öncesindeki son birkaç yılda siyaseten mesaisinin 

büyük bölümünü AB yolunda harcaması ve iç ekonomik dengelerin de 

her türlü gelişmeye karşı çok hassas olması Türkiye’nin pazarlık gücünü 

azaltmıştı. Bu durumda Türkiye’nin de kolay kolay ipleri koparması 

mümkün değildi.   

Bu süreç sonucunda düşünülenden daha geç olsa da müzakere 

tarihi alındı ama müzakere için öngörülen yol haritası pek çok soru 

işaretini de beraberinde getirdi. İşte bu aşamadan itibaren de AB, 

Türkiye’nin iç ve dış güvenliği bağlamında “güvenliği sağlayıcı ya da 

artırıcı” bir unsur olmaktan çok “güvenlik tehdidi” olarak 

değerlendirilmeye başlandı. Türkiye’nin sonunda üyeliğin dahi garanti 

olmadığı ucu açık bir müzakere sürecine başlamak için, AB’ye 

güvenliğini tehdit eder biçimde taviz verdiği tartışmaları hız kazandı. 

Bu aşamada yapılan tartışmaların çoğu AB’nin Türkiye’den yapmasını 

istediği değişikliklerin daha çok iç yapısı, iç dengeleri, toprak bütünlüğü 

ve iç istikrarı üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaştı. Güvenliğin dışa 

yönelik kısmında da yine Kıbrıs konusu öne çıkmaktaydı.  
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Müzakerelerin başlaması ile birlikte ise, Türkiye-AB ilişkileri 

farklı bir boyut kazandı ancak taraflar arasındaki ilişkilerin yeni bir 

düzleme taşınmış olması Türkiye açısından AB’nin “güvenlik sağlayıcı” 

olmaktan çok, “güvenlik tehdidi” olarak algılanıyor olması gerçeğini 

değiştirmedi. Hele son olarak AB’nin Kıbrıs konusundaki anlaşmazlığa 

bağlı olarak sekiz başlıkta müzakerelerin açılamayacağı kararını alması 

Türkiye’nin AB’nin samimiyetini iyiden iyiye sorgulamasına neden 

oldu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen taraflar arasındaki müzakere 

süreci devam ediyor ve AB’nin “güvenliğin” özellikle dış yüzüne 

yönelik olarak Türkiye’den beklentisi var. Dolayısıyla bu dönemde 

Türkiye için AB’nin dış ve güvenlik politikasına uyumlu politikalar 

geliştirmek, önceki döneme göre, daha önemli olacaktır. Zira AB, dış 

politika konularında kendi içindeki farklılıkları gerektiğinde daha kolay 

tolere edebilirken, müzakere aşamasındaki ülkelerden uyum konusunda 

daha ciddi beklentilere girmekte ve çoğu zaman da bunu aday ülkenin 

üyelik konusundaki samimiyeti ile özdeşleştirmektedir.  

Türkiye için hazırlanan Müzakere Çerçeve Belgesi’ne göre 

Müktesebatın güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuları, “Dışişleri, 

Güvenlik ve Savunma Politikası” isimli 31. Başlığı altında müzakere 

edilecektir. Bu başlık altında incelenen politikanın hükümetler arası 

karakteri, adayların ulusal mevzuatlarına herhangi bir ekleme 

yapmalarını gerektirmemekte ve aday ve üye devletlerden sadece Ortak 

Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP)’nı “sadakat” ve “karşılıklı 

dayanışma ruhu” içinde desteklemeleri beklenmektedir. 

Dış ve güvenlik politikası, aslında, oluşum sürecini daha çok 

ekonomik unsurlar üzerine kurmuş AB için de zorlu konulardan biridir. 

Nitekim, Birlik içinde dış ve güvenlik politikası hala hükümetler arası 

özelliğini korumaktadır, ekonomik nitelikli diğer alanlardan çok 

farklıdır ve üye ülkeler açısından yaptırımı olmayan uygulama araçları 

kullanmaktadır. Böyle bir ortamda da, bu politikaya yönelik olarak aday 

ülkelerden beklenen, aslında, “çok da ortak olmayan” dış ve güvenlik 

politikalarını, sadakat ve karşılıklı dayanışma ruhu içinde 

desteklemeleridir ki, bu da her aday ülke açısından farklı sonuçlar 

ortaya çıkarmaktadır.  

Dış ve güvenlik politikası ve AB’ye uyum Türkiye açısından 

değerlendirildiğinde ise, coğrafi konumunun, Müslüman kimliğinin ve 
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ABD ile olan “özel ilişkisinin” önemli olduğunu (Ülgen, 2005, s.127-129) 

ve Türkiye’nin bu hususlara ilişkin kendini ifade etmeye azami çaba 

gösterdiğini söylemek mümkündür.  

Bölgesel güvenliğe ilişkin konulara yaklaşımları 

değerlendirildiğinde ise, Kıbrıs politikası hariç, Türk Dış Politikasının, 

AB’ninkiyle büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir. Türkiye’nin, 

AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası bildirileri ve ortak 

pozisyonlarıyla uyumu da %92 civarındadır (Emerson ve Tocci, 2004, 

s.10-12). Türkiye, Makedonya’daki Concordia, Proxima ve Kongo’daki 

EUFOR RD gibi pek çok Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası 

(AGSP) misyonuna katılmıştır (Nowak, 2006, s.39-46). Hala da pek çok 

misyonda aktif görev almaktadır. Dahası, Türkiye’nin “güvenlik 

stratejisi”, ABD’nin güvenlik stratejisinden daha çok, AB’nin güvenlik 

stratejisi ile uyumludur. Bölgesel güvenlik açısından hem AB hem de 

Türkiye’nin etkin çok taraflılığa, “yumuşak güce” ve kritik diyaloga 

yaptığı vurgu, daha çok tek taraflılığa ve askeri güce dayalı politika 

üreten ABD’ninkinden oldukça farklıdır.  

Ancak, taraflar arasında politikaların benzerliği açısından 

yaşanan bu uyum (ve aslında Avrupa’nın Türkiye’nin doğal müttefiki 

olması durumu), güvenlik ilişkisinin derinleşmesi konusunda yeterli 

olamamaktadır. Konuya ilişkin mevcut bulunan kurumsal ve siyasi 

gerçekler, her iki tarafı da tatmin edecek bir çerçevenin oluşmasını 

engellemekte ve Türkiye ile AB arasında dış politika alanında ilişkiler 

yeterince gelişmemektedir. 

Türkiye ile AB arasında “güvenlik” alanına ilişkin yaşanan iki 

temel sorun vardır. Bu sorunlardan ilki düşünsel düzeyde olan Türkiye 

ve AB’nin “güvenlik” kültürlerindeki farklılık, ikincisi ise 

kurumsallaşma düzeyinde Türkiye’nin AGSP’ye eklemlenmesi ile 

ilgilidir. Konunun düşünsel düzeyini ele aldığı makalesinde Pınar 

Bilgin, “güvenlik meselelerine” ilişkin politikalarını NATO’nun Soğuk 

Savaş süresince kendisine sağlamış olduğu güvenlik kalkanı arkasında 

ürettiği ve sorunlara da çoğunlukla bu pencereden baktığı için AB’nin 

Türkiye gibi özellikle de coğrafi konumu sebebiyle maruz kaldığı dış ve 

iç kaynaklı askeri tehditlerle uğraşmak zorunda olan ülkelerin 

durumunu anlamakta zorluk çektiğini ifade etmektedir. Yine Bilgin’e 

göre Türkiye de AB’den farklı olan “güvenlik kültürü” gereği, 
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küreselleşen güvenliğin oluşturduğu tehditleri ve bütünleşme sürecinin 

Avrupa’da oluşturduğu hassasiyetleri (göç, mülteciler gibi) yeterince 

algılayamamakta, dolayısıyla da bu tehditleri hala “ulusal güvenlik 

kavramı” çerçevesinde anlamlandırmaya çalışmakta ve bu gelişmelere 

kendi anlayışa uygun araçlar kullanarak karşılık vermektedir 

(der.Karadeli, 2003, s.192-200).  

Kurumsal ilişki açısından da Türkiye’nin, AB’nin diğer üyeleri ile 

“eşit şartlarda” Avrupa güvenliğine katkı sağlama çabasının tam bir 

sonuca ulaştığını söylemek zordur. AB’ye üye ülkelerin çoğunun, 

Türkiye’yi AGSP’ye kurumsal düzenlemelerle eklemleme konusundaki 

yetersizlik ve isteksizlikleri, Türkiye’deki karar vericiler açısından ikilem 

yaratmaktadır (Müler-Kraenner ve Gönül, Konferans Bildirisi, 31 Mayıs 

2005).  

Yine bu “güvenlik” konularıyla ilgili olarak Türkiye-AB 

ilişkilerinin genel gidişatı içinde gözden kaçırılmaması gereken bir 

başka önemli konu ise, 1999 Helsinki Zirvesi’nden önce daha çok dış ve 

güvenlik politikası kapsamında değerlendirilen “G.Kıbrıs” ve “Ege’deki 

anlaşmazlık” konularının, adaylık statüsü verilmesi sonrası süreçte 

“güçlendirilmiş siyasi diyalog ve siyasi kriterler” başlığı altında ele 

alınmaya başlanması ve Kopenhag kriterlerine eklemlenmeye 

çalışılmasıdır. Sonuç olarak bugün gelinen noktada Türkiye ile AB 

arasındaki müzakereler devam etmektedir ve bu aşamadan sonra iki 

sonuç ortaya çıkabilir. Türkiye uzun, zorlu ve yorucu da olsa müzakere 

sürecini tamamlar ve AB’ye üye olur ya da müzakere süreci olumsuz 

sonuçlanır ve Türkiye AB’ye üye olamaz. Bu durumda her iki nihai 

sonucun da Türkiye’nin güvenliği üzerindeki yansımaları farklı 

olacaktır.  

AB’ye tam üye olması halinde, Türkiye’nin AB’nin kendisinden 

talep ettikleri doğrultusunda algıladığı “güvenliğine” yönelik endişeleri 

büyük ölçüde son bulacaktır. Bu durumda doğal olarak AB üyesi diğer 

ülkelerle Türkiye arasındaki iletişim ile etkileşim, üye olmayan diğer 

ülkelerle kıyaslandığında daha yoğun olacaktır. Bu durum, Türkiye için 

bir taraftan, yeni işbirliği alanları, yeni kaynaklar ve dayanışma 

mekanizmaları yaratırken, diğer taraftan da Türkiye’nin manevra 

kabiliyetini sınırlayan, bazı önceliklerini ve uygulama araçlarını yeniden 

düzenleme ihtiyacı doğuran bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Tam 
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üyelik, Türkiye’nin AB dışındaki ülkelerle ilişkilerinde AB’nin 

“dayanışma” ilkesi gereği, üye ülkelerin desteğini almasını da 

sağlayacaktır. Öte yandan tam üyelik, diğer üye ülkelerin, Türkiye’nin 

“güvenliğine” yönelik zarar verici eylemlerden kaçınmalarına ve 

aradaki sorunları daha uzlaşmacı yöntemlerle çözme eğiliminde 

olmalarına sebep olacaktır. 

Öte yandan AB üyelik sürecinin olumsuz sonuçlanması 

sonucunda ortaya çıkacak etkilerin yönü ve niteliği ise zaman, mekân ve 

güvenlikle ilgili sorunun yapısına bağlı olarak değişecektir. Bununla 

birlikte, AB üyelik sürecinin olumsuz sonuçlanmasının Türkiye’nin 

“güvenliğine” etkisine ilişkin sıkça dile getirilen görüşlerin birleştiği 

noktalar da vardır. Aşağıda kısaca bu önemli hususlar üzerinde 

durulacaktır:  

Öncelikle Türkiye’nin AB’ye üye olamamasının özellikle iç 

dinamikler üzerinde etkili (milliyetçi ve İslamcı görüşlerin etkiliğinin 

artması) olmak suretiyle, uluslararası veya bölgesel güvenlik ilişkileri 

açısından, Türkiye’nin tehdit algılamasında, güvenlik stratejisinde ve 

buna bağlı olarak dış politika oryantasyonunda değişikliğe sebep 

olabileceği düşünülmektedir. AB tarafından dışlanmış bir Türkiye’ye 

karşı komşu ülkelerin (Suriye, Irak, İran gibi) politikalarında da 

olumsuz yönde bir değişiklik olabileceği, dolayısıyla böyle bir durumda 

da ABD ve İsrail ile yakınlığın Türkiye için zorunlu tercihler haline 

gelebileceği varsayımı yapılmaktadır. Bu durumda da Türkiye’nin 

birbirine paralel olarak Orta Doğu’da hem İsrail, hem Filistin’le, eski 

Sovyet alanında da hem Güney Kafkasya ve Orta Asya ile hem de Rusya 

ile sıkı ilişkiler geliştirmesinin kritik önemde olacağı vurgulanmaktadır.  

Yine, Türkiye’nin özellikle de “güvenliğin” askeri ve siyasi 

boyutu ile ilgili kaçınılmaz olarak NATO ve son dönemde “oldukça 

sorunlu” bir dönemden geçiyor olsa da ABD ile ilişkilerinin daha fazla 

önem kazanacağı dile getirilmektedir. Bu görüşe göre, zaten uzun 

zamandır NATO içinde yer alan Türkiye’nin, geleneksel olarak, daha 

Atlantik-yanlısı ülkelerden biri olduğunu, ABD ile ilişkilere özel önem 

verdiğini söylemek mümkündür. Soğuk Savaşın sona ermiş olması da 

NATO’nun Türkiye’nin gözündeki değerini düşürmemiştir. Dahası olası 

bir üye olamama durumunda, AB’nin güvenlik yapılarına 

yabancılaştırılan Türkiye için, NATO’nun tekliği ve vazgeçilmezliğinin 
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altı bir kez daha çizilmiş olacaktır. NATO üyeliği dolayısıyla Türkiye 

onlarca yıldır Avrupa güvenlik sistemi içinde yer almaktadır. Bugün de 

NATO’nun ajandasında yer alan konular Türk dış politikası öncelikleri 

ile oldukça uyumludur.  

NATO çerçevesinde işlenen hemen her konu, Türkiye’yi 

doğrudan ilgilendiren alanlara ilişkindir. Türkiye için NATO hem siyasi 

hem de askeri nitelikleri olan bir örgüttür. Güvenlik ve dış politika 

konularında üye ülkeler arasında ortak bir politika oluşturamamış 

AB’nin kendisi de zaten “güvenlik ile ilgili konularda” büyük ölçüde 

NATO ve ABD’ye bağımlıdır. Ancak Türkiye-NATO ilişkilerine ilişkin 

çizilen bu iyimser tabloya rağmen, AB’ye üyelik sürecinin olumsuz 

sonuçlanmasının, Türkiye’nin NATO ile ilişkisinde herhangi bir 

değişikliğe yol açmayacağını söylemek de mümkün değildir. Öncelikle, 

AB ile yaşanan böyle bir kopuş, NATO içindeki AB üyeleri ile 

Türkiye’nin ilişkisine olumsuz yansıyabilecek ve Türkiye, NATO’nun 

bazı eylemlerine katılma konusunda isteksiz davranabilecektir. Yine G. 

Kıbrıs’ın durumu yüzünden bloke olan NATO-AB ilişkisinin 

normalleşebilmesi de büyük ölçüde Türkiye-AB ilişkisinin 

normalleşmesine bağlıdır (“The Indispensable Partnership”, Kasım 2006, 

s.1-6). AB’den uzaklaşmış bir Türkiye’nin bu sürece katkı sağlaması da 

düşünülemez.  

Dış politika konularına bir başka açıdan bakıldığında ise, 

Türkiye’nin,  Kıbrıs sorunu, Ermeni meselesi gibi kendisi açısından 

oldukça hassas olan konuları artık AB çerçevesinde tartışmak zorunda 

kalmayacağı ve kendi sorunlarını kendisi çözme olanağına 

kavuşabileceği varsayımı yapılabilir. 

İç politikaya yönelik değerlendirmelerde ise, Türkiye’de AB 

çoğunlukla “güvenlik tedarik edici” bir örgüt olarak görülmediği için 

AB ile ilişkilerin devamı ve nihayetlenmesi hususunda yüzlerce soru 

ortaya atılmaktadır. Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyumu yönünde 

attığı adımlar tehdit olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa asıl tehdit, AB-

Türkiye ilişkileri kötüleşirken sürekli taviz verilerek reform sürecine 

devam etmek midir? Türkiye’yi üye alma konusunda ayak direyen AB 

için “Kopenhag siyasi kriterleri”, Türkiye’yi zayıflatma ya da bölme 

aracı olabilir mi? Türkiye-AB üyelik süreci ne kadar düzgün giderse 
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Türkiye’de de o kadar demokratikleşme mi olur? AB sürecinin sona 

ermesi, Türkiye’de demokratikleşme çabasının da sonunu mu getirir? 

Bu sorulara yanıt arayanlar arasında Türkiye’de 

“demokratikleşme sürecinin, “Avrupalılaşma” ile iç içe yürüdüğünü ve 

üyelik sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde reform sürecinin devam 

etmeyeceğini dile getirenler çoğunluktadır. Bu görüşü savunanlara göre 

AB’den kopan Türkiye’de reform sürecinin sekteye uğraması 

istikrarsızlığa sebep olabilir. Dahası böyle bir durumda bugüne kadar 

Türkiye’nin siyasi ve hukuk sisteminde büyük değişiklikler yapan ve 

eski sistemin bazı kesimler için yaratmış olduğu çıkarları zedeleyen 

reformlardan olumsuz yönde etkilenen ve bu yüzden de görece güç 

kaybına uğrayan veya tam tersi Türkiye’de özellikle Helsinki Zirvesi 

sonrası dönemde yaşanan demokratikleşme sürecini kendi çıkarları için 

kullanmak isteyecek bazı grupların “istikrarsızlık” yaratmaya 

çalışabilecekleri gerçeğini yadsımak mümkün değildir.  

Öte yandan, reform sürecinin yavaşlaması ve siyasi reformların 

uygulamaya sokulmasında ileriye dönük adımların atılmamasının 

Türkiye’de Avrupa şüpheciliğine dayalı tepkici milliyetçiliğin güç 

kazanmasına ortam yaratabileceğini savunanlar da bulunmaktadır. Bu 

görüşe göre reformların durması, sivil toplumun gelişmesi, siyasetin 

hareket alanının genişlemesi sürecini frenleyebilir. Bu durumda da 

milliyetçi partiler oylarını artırabilir; yaşanan gelişmelere bağlı olarak da 

ülkedeki milli refleksler yükselebilir. “Türk’ün Türk’ten başka dostu 

yoktur” mantığı, dağılma-parçalanma korkusu, yoksulluk, eşitsizlik, 

özellikle insana yönelik güvenlik tehditlerinin kontrol edilememesi 

(sınırların güvenliği, yasadışı göç, çevre sorunları, yaşam kalitesinin 

artırılamaması vs.) adaletsizliğin artması, güvensizlik hissinin ciddi bir 

tehdit algısı yaratması ülkedeki milliyetçi söylemi teşvik edebilir. Diğer 

yandan, güvensizlik duygusunun daha çok dış ve iç tehdit 

algılamasından kaynaklandığı böyle durumlarda da sivil-asker 

dengesinin askerden yana bozulması kolaylaşabilir.  

Bu arada Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin katılım 

müzakerelerinin hangi aşamasında, ne şekilde ve hangi tarafın isteği ile 

sonuçlandırılacağı konusu da yukarıda bahsi geçen muhtemel etkilerin 

dozu açısından önemli olacaktır. Katılım müzakerelerinin son 

aşamasında, hatta üye ülkelerdeki referandumlar sonucunda 



 

 117 

nihayetlenmiş üyelik sürecinin ya da herhangi bir aşamada Avrupa’nın 

Türkiye’yi reddettiği şeklinde algılamaya sebep olacak bir girişimde 

bulunulmasının sonuçlarının daha olumsuz olacağını tahmin etmek zor 

değildir.  

Oysa AB’nin tutumundan kaynaklanan bir reddediş de olsa, 

Türkiye’nin kendi inisiyatifi ile attığı bir adım, süreci daha “kolay 

atlatmasına” sebep olabilir. 40 yıldan uzun bir süredir AB üyelik 

sürecine maddi manevi yatırım yapmış bir Türkiye için nihai “hayır”ı 

yine bizzat Avrupa’nın kendi ağzından duymak kolay olmayacaktır. 

Sonuç olarak AB ile ilişkilerin kopmasının Türkiye için önemli 

sonuçlar doğurabileceği aşikârdır ancak bunun “dünyanın sonunun 

geldiği ya da geleceği” şeklinde algılanması doğru değildir. Her 

halükârda taraflar arasındaki ilişki bugünkü haliyle devam etse bile, 

Türkiye’nin öncelikle AB ile ilişkileri yürütme biçimini değiştirmesi 

zaruridir. Türkiye-AB ilişkilerinin yürütülmesinde iki önemli yanlışın 

ivedilikle düzeltilmesi ve yola o şekilde devam edilmesi şarttır. (AB’nin 

Türkiye’ye karşı uyguladığı politikalardaki “çifte standardı” yok 

saymamakla birlikte) Öncelikle yapılması gereken, Türkiye’de yaşanan 

her sorunun kaynağının AB’de aranması ve ülkedeki tüm kötü 

gelişmelerden AB’nin sorumlu tutulması anlayışından vazgeçilmesidir. 

AB ile ilişkiler, siyasi iç politika malzemesi yapıldığı, toplumdaki farklı 

kesimlerin farklı dönemlerde farklı sebeplerle kerhen desteklediği bir 

proje, Türkiye’deki farklı kurumların birbirlerine karşı kullandığı bir 

araç olarak algılandığı sürece AB karşısında cephe kaybetmek hiç de zor 

olmayacaktır.  

Yine buna bağlı olarak Türkiye’nin AB ile ilişkisi hangi düzeyde 

olursa olsun, hassas olarak nitelendirdiği konuları, AB üzerinden çözme 

alışkanlığını bir an önce terk etmesi gerekmektedir. Bugün tartışılan pek 

çok “hassas” konu aslında doğrudan AB’nin dayatması sonucu değil, 

aynı sorunları çözmeyi kafasına koymuş bazı kesimlerin sorumluluğu 

AB’ye atarak amaçlarına ulaşmak istemeleri yüzünden gündemdedir. 

AB ile ilişkiler “ödün karşılığı kazanç” mantığıyla yürümez. Herhangi 

bir sorun karşısında makul, sağduyulu, zamanlaması uygun bir şekilde 

sesini yükseltmesi, Türkiye’yi daha az “Avrupalı” yapmaz. İşte, 

güvenlik konusu da bu hassas konulardan biridir.  
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Türkiye, AB ile ilişkisinden bağımsız olarak, bulunduğu konum 

itibarıyla çok odaklı bir dış politikaya sahip olmak, çok sayıda ülkeyle 

ekonomik ilişkileri geliştirmek, bölgesindeki tüm gelişmeleri yakından 

takip etmek ve mümkünse etkilemeğe ve yönlendirmeye çalışmak ve 

güvenliğini yeni bölgesel ittifaklar kurarak pekiştirmeye çalışmak 

zorundadır.  

Emekli Büyükelçi Özdem SANBERK’in de 13 Şubat 2007’de 

Radikal Gazetesi’nde (Radikal, 13 Şubat 2007) yer alan yazısında da 

vurguladığı gibi Türkiye öncelikle uygar ve gelişmiş bir ülke olma 

idealinden vazgeçmemelidir. Burada asıl olan, uluslararası toplumun 

dışına itilmemektir. Adalet reformunu gerçekleştirmesi, ekonomik, 

sosyal, siyasal ilerleme arzusunu canlı tutması ve ciddi bir eğitim 

seferberliğini hayata geçirmesi halinde Türkiye’nin ideali uğrunda 

ilerlemesinin engellenmesi mümkün değildir.   
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNİN ÜNİTER DEVLET,  

ULUS DEVLET YAPISINA YANSIMALARI 

 Dz.Ütğm.H.İlker AVCI 

 

Giriş 

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik süreci resmi olarak 

1999 yılında Helsinki Zirvesi’nde aday ülke statüsünün onaylanmasıyla 

başlamakla birlikte, bu ilişkinin temeli Türkiye tarafından 1958 yılında 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’na yapılan üyelik başvurusuna 

dayanmaktadır. AB’ye üye olmaksızın Gümrük Birliği’ne girilmesi, 

üyelik müzakerelerine başlanması ve nihayet müzakerelerin kısmen 

askıya alınması gibi birçok kırılma noktası bulunan bu sürecin siyaset, 

ekonomi, eğitim, sağlık, kamu yönetimi gibi birçok alanda önemli 

etkileri olmuştur. Türkiye’nin üniter ve ulus devlet yapısı da üyelik 

sürecinde yaşanan gelişmelerin etkilerine maruz kalmıştır. 

AB üyelik sürecinin üniter devlet, ulus devlet yapısına 

yansımalarını belirlemeye çalışırken iki varsayımın karartıcı etkilerinden 

özellikle uzak durulmaya gayret gösterilmiştir. Bunlar, AB’nin 

oluşumunu tamamladığı ve AB’nin varış noktası önceden belirlenmiş 

bir proje olduğu varsayımlarıdır. Aksine, AB’nin dış ve iç dinamiklerin 

etkisiyle değişen ve dönüşen, oluşum halinde bir proje olduğu fikrinden 

hareketle, dış etkilerin en önemlisi olan küreselleşme ile AB üyelik 

sürecinin üniter ve ulus devlet üzerindeki etkileri birlikte ele alınmıştır.  

1.Üniter Devlet ve AB Üyelik Sürecinin Yansımaları 

Üniter devlet, dar anlamda devletin varlık koşulları bakımından 

tek ülke, tek ulus ve bunlara bağlı olarak tek bir siyasal ve hukuki 

örgütlenmeye sahip olduğu devlet biçimidir.  

Türk Anayasa Hukuku açısından üniter devlet niteliği 

Anayasanın 3. maddesinde tanımlanmıştır. 3. madde, “Türkiye Devleti, 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” ifadesine yer vermekte, bu 

ifadeden Türkiye Devleti’nin üniter bir devlet olduğu anlaşılmaktadır. 

(Gözler, 2006, s.197)  
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Bu genel ilkeyi, iki başlık altında incelemek mümkündür: 

a. Ulusun Tekliği ve Bölünmezliği 

Bu ilkeye göre egemenliğin kaynağı olan ulus, bir bütündür; alt 

bölümlere ayrılamaz.  Ulusun tekliği ve bölünmezliği ile egemenliğin 

tekliği ve bölünmezliği arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Bu ilkeye 

göre ulus-altı topluluklar egemenliğe kaynaklık edemez. Tek ulusa bağlı 

tek egemenlik yasama, yürütme ve yargı erklerinin ulusal düzeyde 

kullanılmasını gerektirir (Nalbant, 1997, s.65-67). 

b. Ülkenin Tekliği ve Bölünmezliği 

Ülke idari yapılanma içerisinde bölümlere ayrılabilir ancak bu 

idari bölümler yasama, yürütme ve yargı yetkilerine haiz değildirler. 

Ülke içi idari bölümlere ülkeden ayrılma hakkı tanınmamıştır (Nalbant, 

1997, s.67-68). 

Dünyadaki devlet biçimleri incelendiğinde temel ayrımın üniter 

devlet-bileşik devlet ayrımı olduğu görülmektedir. Federalizm ise en 

yaygın karşılaşılan bileşik devlet çeşididir. Anayasanın 3. maddesi 

(devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi) federalizmi 

yasaklamaktadır ve bu yasak mutlaktır (Tanör ve Yüzbaşıoğlu, 2005, 

s.197; Nalbant, 1997, s.175). Bu yasağın sonuçları ise şöyle 

açıklanmaktadır:  

 Türkiye’de kendi içinde bölünmek suretiyle federal devlet 

kurulamaz.  

 Türkiye başka devletlerle bir araya gelip bir federal devlet 

kuramaz.  

 Türkiye bir federasyona katılamaz. (Gözler, 2006, s.197) 

Türkiye’nin üniter devlet yapısı bu şekilde ortaya konulduktan 

sonra AB üyelik süreci içerisinde bu yapıya yönelik olarak gündeme 

gelen konuların irdelenmesi yerinde olacaktır. Bu konuların başında 

federalizm tartışmaları gelmektedir. Federalizm tartışmaları ise iki 

boyutlu olarak incelenebilir: İlk olarak, Türkiye’de bazı kesimler –

özellikle de belirli bir siyasi görüşün savunucuları- tarafından ülkenin 

yönetim biçiminin federalizm olması gerektiği, böylece karşı karşıya 

bulunulan ayrılıkçı terör hareketlerinin önlenebileceği dile 
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getirilmektedir. İkinci olarak, üyelik müzakerelerine devam edilen 

Avrupa Birliği (AB)’nin, federal bir devlet olma yönünde ilerlediği 

birçok yazar ve bilim adamı tarafından savunulmaktadır (Börzel ve 

Hosli, 2003, s.179-180). Anayasanın değiştirilemeyecek maddelerinden 

biri olan 3. maddede yer alan “ülkenin bölünmez bütünlüğü” ilkesinin, 

anayasa hukuku açısından her iki olasılığa da engel teşkil ettiği 

değerlendirilmektedir.  

AB üyelik süreci içerisinde Türkiye’nin üniter devlet yapısına 

yönelik olarak gündeme gelen konulardan bir diğeri “azınlıklar” 

meselesidir. Lozan Antlaşması’nda oluşturulan hukuki statüye göre 

Türkiye’de yalnızca gayrimüslim azınlıkların – Rumlar, Ermeniler ve 

Yahudiler- varlığı söz konusu iken, AB’de özellikle Kürt kökenli 

yurttaşları azınlık olarak ele alma eğilimi baş göstermiştir. 1998 yılında 

yayımlanan İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu’daki 

uygulamaları eleştirildikten sonra konu ile ilgili şu ifadelere yer 

verilmiştir: “…Türkiye güneydoğu sorununa gayri askeri bir çözüm 

bulmalıdır. Bugüne kadar görülen esas itibariyle askeri yaklaşım, insan ve mali 

açıdan maliyetlidir ve bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmesine engel 

olmaktadır.(…) Bir sivil çözüm kapsamında, Kürt kültürel kimliğinin belirli 

biçimleri tanınabilir ve ayrılıkçılığı veya terörizmi savunmaması şartıyla o 

kimliğin ifade edilme yollarına daha fazla hoşgörü gösterilebilir.” (ABGS Sitesi, 

10 Şubat 2007, Türkiye İlerleme Raporu 1998). Benzer şekilde 2000 tarihli 

İlerleme Raporu’nun “Azınlık Hakları ve Azınlıkların Korunması” 

başlığı altında, “…Türkiye’nin, kültürel bir kimliğe ve ortak geleneklere sahip 

herhangi bir etnik grubu ulusal azınlık olarak kabul etmeye istekli olup 

olmamasından bağımsız olarak, bu tür grupların mensupları, hala açıkça bazı 

temel haklardan yoksun bırakılmaktadır. Ana dillerinde yayın yapma, ana 

dillerini öğrenme veya ana dillerinde eğitim alma hakkı gibi, etnik kökenleri ne 

olursa olsun bütün Türklerin sahip olmaları gereken kültürel haklar garanti 

edilmiş değildir. Ayrıca bu vatandaşlara, bu konulardaki görüşlerini ifade etme 

fırsatları verilmemektedir…” (ABGS Sitesi, 10 Şubat 2007, Türkiye İlerleme 

Raporu 2000). Türkiye, Lozan Antlaşması’nda belirtilen gayrimüslim 

azınlıklar dışında, diğer etnik kökenlere sahip yurttaşlarını ulusal 

azınlık olarak kabul etmeme ilkesini savunmaya devam etmekle birlikte, 

AB ile uyum çerçevesinde talep edilen kültürel hakları sağlamıştır. 

“Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak 
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Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında 

Yönetmelik” (Resmi Gazete, 20 Eylül 2002) ile Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB)’na bağlı Özel Öğretim Kurumları yoluyla ana dilde eğitim hakkı, 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde başlayan 

yayınlarla da ana dilde yayın yapma hakkı uygulamaya sokulmuştur.  

Bu uygulamaların, “ulusun tekliği ve bölünmezliği”, dolayısıyla 

üniter devlet yapısı üzerinde olumlu ya da olumsuz yansımalarının 

olması mümkün görülmektedir. Bu kültürel hakların kullanılması farklı 

etnik kökenlere sahip yurttaşların Türkiye Cumhuriyeti’ne aidiyet 

duygularını güçlendirerek, ayrılıkçı söylemlerin argümanlarını 

zayıflatabilir. Ayrılıkçı terör hareketlerinin halk tarafından maddi ve 

manevi olarak desteklenmesinin önüne geçebilecek etkiler yaratabilir. 

Öte yandan bu hakların kullanılması, etnik kimliklerin 

gelişmesine, toplum içinde farklılıkların derinleşmesine ve “öteki” 

kavramının yaygınlaşmasına da yol açabilir. Elde edilen kültürel haklar 

kazanım olarak görülerek özerklik, federalizm gibi daha ileri taleplerde 

bulunulabilir. Gelişmelerin ne yönde seyredebileceğine yönelik bir 

öngörüde bulunulabilmesi maksadıyla geçmişte yaşanmış ve 

günümüzde yaşanmakta olan olayların incelenmesi gerekmektedir. 

Öncelikle tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dağılma döneminde ayrılıkçı hareketlerin büyük 

çoğunluğunun mevcut hakların genişletilmesi talepleriyle başladığı, 

özerklik verilmesiyle devam ettiği ve nihayet uluslararası ortamın 

uygun olduğu anda bağımsızlığın ilan edilmesiyle sonuçlandığı 

görülmektedir. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden ikisi ise, meselenin 

kültürel hakların kullanımıyla sınırlı kalıp kalmayacağı konusunda 

önemli ipuçları sergilemektedir. Avrupa Parlamentosu (AP)’nun 16-17 

Ekim 2006 tarihlerinde düzenlediği “AB, Türkiye ve Kürtler” konulu 

üçüncü uluslararası konferansta (Avrupa Türkiye Sivil Komisyonu 

Sitesi, 3 Mart 2007, Konferans Sonuç Bildirgesi) konuşan Diyarbakır 

Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel kaynakların yerel yönetimler 

tarafından kullanılması tezini savunurken örnek olarak bölgedeki 

hidroelektrik enerjisi kaynaklarını ve Batman’daki petrol rezervlerini 

göstermiş; valilik ve belediye başkanının yetkilerini birleştiren ve bu 

yetkileri üzerinde toplayan kişinin seçimle belirlendiği bir modelin 

yaratılıp yaratılamayacağını sorgulamıştır (Milliyet, 4 Mart 2007). 
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Türkiye’nin Kerkük’teki gelişmelere yönelik hareket tarzlarının 

kamuoyunda tartışıldığı bir ortamda Demokratik Toplum Partisi (DTP) 

Diyarbakır İl Başkanı ise, Kerkük’e yapılacak bir müdahaleyi 

Diyarbakır’a yapılmış kabul edeceklerini beyan etmiştir (Sabah, 4 Mart 

2007).       

Meselenin kültürel hakların kullanılması yoluyla aidiyet 

bilincinin artırılması yönünde mi ilerleyeceğinin yoksa Türkiye’nin 

üniter yapısını tehdit eder biçime mi dönüşeceğinin diğer birçok etkene 

bağlı olarak zaman içerisinde açıklığa kavuşacağı değerlendirilmektedir. 

Ancak şu ana kadarki gelişmelerde AB üyelik sürecinin itici rolü 

oynadığı söylemek ve olası dönüşümlerde AB’nin yine önemli bir role 

sahip olacağını öngörmek mümkün görülmektedir.      

AB üyelik süreci içerisinde AB tarafından Türkiye’nin üniter 

devlet yapısına yöneltilen eleştirilerden bir diğeri merkezi yönetimin 

çok kuvvetli olmasıdır. AP’nin 08 Kasım 2000 tarihli kararında şöyle 

denmektedir: “Merkezi idarenin mahalli yönetim üzerindeki denetimi güçlü 

olmaya devam etmektedir. Daha öte bir ademi merkeziyetçiliği amaçlayan ve 

halen bakanlıklar arasında görüşülmekte olan mahalli yönetime ilişkin yasa 

taslağının kabul edilmesi beklenmektedir.” (Güler, 2004, s.160)   

2. Ulus Devlet ve AB Üyelik Sürecinin Yansımaları 

a. Ulus Devletin Tarihsel Gelişimi  

Ulus devletin ve aktörleri ulus devletler olan uluslararası 

hukukun biçimlenmeye başlaması 1648 yılında yapılan Westfalya Barış 

Antlaşmasına dayandırılmaktadır. Westfalya Antlaşması klasik 

egemenlik anlayışına iki önemli unsurun yerleşmesini sağlamıştır: 

Toprak ve egemenlik. 

Bu antlaşmayla birlikte devletin fiili gücünü uygulayabildiği 

alanları içeren bir sınır kavramı gelişmiştir. Sınırlar devletin sahip 

olduğu toprağı ve aynı zamanda devlet otoritesinin yani ulusal 

egemenliği kullanılabileceği alanı belirler hale gelmiştir.    

Yine bu antlaşma ile Avrupa’da devletlerin birbirlerini karşılıklı 

olarak tanıması kavramı ortaya çıkmıştır. Uluslararası alanda devletlerin 

eşit haklara sahip olması ilkesinin temelleri atılmıştır. Böylece bugün 

anladığımız, klasik ulusal egemenliğin unsurları ortaya çıkmaya 
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başlamıştır (Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi 41.Kuruluş Yıldönümü 

Sempozyumu Bildirisi, 25 Nisan 2003).  

Bu şekilde oluşan ulus devlet kavramı bir yönetim kurumu 

olarak 350 yıla yakın bir süredir neredeyse alternatifsiz olarak hüküm 

sürmektedir. Ulus devletler birbirlerinin otonomilerini karşılıklı olarak 

tanımış bağımsız ve otonom devletlerdir. Bu otonom ve kavramsal 

olarak eşit değerlendirilen aktörler, uluslararası alanda anarşik ilişkiler 

içindedir. Her bir aktör kendi başına savaş, barış ve ittifak yapma 

kararları alabilmektedir (Tekeli ve İlkin, 2000, s.557). 

Sınır-otorite ilişkisi ve karşılıklı tanımayla biçimlenen ulus devlet 

yapısı, 19.yüzyılda özellikle Hegel ile birlikte felsefi bir dayanak ve 

kendi içinde teorik ve sistematik bir bütünlük kazanmıştır. Ulus devlet 

egemenliğinin en etkileyici tanımlarından biri ise Max Weber tarafından 

yapılmıştır: Devlet belirli bir sınır dahilinde meşru şiddet kullanma 

tekeline sahiptir (Davutoğlu, Sempozyum Bildirisi, 25 Nisan 2003).    

Ulus devletin meşruiyeti, o devleti oluşturan ulusun kültürel 

anlamda homojen bir yapıya sahip olması ya da insanların bir arada 

yaşama iradesinin bulunması ile temellendirilmiştir. Bu varsayıma 

dayanan ulusçuluk ideolojisi ise ulus devlet içerisindeki dayanışmayı 

arttıran ve pekiştiren bir olgudur (Tekeli ve İlkin, 2000, s.558).     

Westfalya Antlaşmasıyla birlikte yeni bir siyasi örgütlenme 

olarak ortaya çıkan ulus devletler merkantilist politikalar uygulayarak 

zenginlik yaratmayı bir yöntem olarak belirlemişler, dünyada 

uluslararası ticareti geliştirmişlerdir. Uluslar ve bölgeler arası ticaret 

ağlarının ortaya çıkması, feodal döneme ait hukukun ise bu yeni 

oluşumların ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle modern hukuk 

kuralları oluşmaya başlamıştır (Leibfried ve Wolf, 2005, s.483). 

Uluslararası ticaret zaman içerisinde ülkeler arasında eşitsiz büyüme ve 

sermaye birikimlerine yol açınca, sermayenin uluslararası dolaşımı ve 

yatırım ilişkileri gündeme gelmiştir. Böylece sermayenin bir devletten 

diğerine aktığı, ulus devletin egemenliğinin aşınmaya başladığı bir 

döneme girilmiştir. Bu aynı zamanda uluslararası ilişkiler alanında ulus 

devletlerden farklı aktörlerin boy göstermeye başladığı bir sürece de 

işaret etmektedir. Bu süreçte uluslararası alanın düzenlenmesi ihtiyacı 

parada altın standardının varlığı ve Büyük Britanya’nın siyasi ve 
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ekonomik hegemonyası ile giderilmiştir. 20.yüzyılın başında bu 

hegemonyanın zayıflaması ile II.Dünya Savaşı sonrasının İki Kutuplu 

Dünya Düzenine geçiş arasındaki süreçte dünya büyük bunalımlara 

sahne olmuştur. Bu dönemde iki dünya savaşının yanı sıra 1929 Büyük 

Ekonomik Buhranı yaşanmış, ulus devlet bu buhranı daha devletçi 

iktisadi modelleri devreye sokarak aşmaya çalışmıştır. Ekonomiye 

devlet müdahalesinin artması ile ekonomik alanda bir anlamda ulus 

devletin başlangıcına bir geri dönüş yaşanmıştır (Tekeli ve İlkin, 2000, 

s.558).     

II.Dünya Savaşı sonrasında tekrar bunalımlar yaratmayacak yeni 

bir dünya düzeni arayışları bir ulus devletler platformu olan Birleşmiş 

Milletler (BM)’in kurulmasına, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 

Bankası gibi örgütlerin oluşturulmasına yol açmıştır. Dünya ticareti 

GATT anlaşmasıyla liberalleştirilirken, dünya ekonomisi bu kez ABD 

hegemonyası altında 1970’lerin ilk yıllarına kadar sürecek bunalımsız 

bir süreç yaşamıştır (Tekeli ve İlkin, 2000, s.559). 

1960’lar ve 1970’lerin ilk yıllarına kadar yaşanan süreç ulus 

devletin “altın çağı” olarak adlandırılmaktadır (Leibfried ve Wolf, 2005, 

s.484). Bu dönem, Soğuk Savaşın en şiddetli biçimde yaşandığı, 

dünyadaki siyasi ortamın ulus devletlerin elini güçlendirdiği ve ulus 

devletin egemenliklerini tüm unsurlarıyla kuvvetli bir şekilde kullandığı 

bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır.     

1971 yılındaki dolar, 1974 ve 1979 yıllarındaki petrol krizleri 

dünya ekonomisinde önemli sarsıntılar meydana getirirken dünyada 

yeni ve çok yönlü bir dönüşüm de yaşanmaya başlamıştır. Dünya sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçişi sağlayacak bir teknolojik birikime 

ulaşmış, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin 

de dağılmasıyla bu dönüşüm hızlanmış ve günümüzde “küreselleşme” 

olarak adlandırılan süreç ortaya çıkmıştır. Küreselleşme ile birlikte ulus 

devlet eski konumunu sürdürmekte ciddi sorunlarla karşılaşmaya 

başlamıştır (Tekeli ve İlkin, 2000, s.559). 

Ulus devletin aşılması olarak da tanımlanan bu sürecin üç 

önemli boyutu bulunmaktadır. Birincisi, uluslararası ve uluslar üstü 

(supranasyonel) hukukun ulus devletin kural koyma ve uygulama 

yapma yetkisini azaltması; ikincisi, ulus devletin ekonomik alandaki 
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yetkilerini giderek uluslar üstü kurumlara devretmesi; üçüncüsü ise, 

yerel yönetimlerin giderek güçlendirilmesi, merkezi devlet 

olanaklarının, yetki ve sorumluluklarının kendi içinde alt birimlere 

devredilmesi (Kazgan, 2000, s.34). 

Günümüzde bir devletin dünya sistemi tarafından kabul 

edilmesi, o devletin kendi yurttaşlarına iyi davranmasına bağlı hale 

gelmiştir. Bu çerçevede, egemenliğin hiçbir devlete insan haklarına 

aykırı hareket etme yetkisi vermediği kabul edilmektedir (DPT 8. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000, s.55.). 

Nitekim Türkiye de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı 

yetkisini tanımış devletlerden biridir.  

Ulus devletin ekonomik düzlemdeki yetkilerinin uluslararası ve 

uluslar üstü kuruluşlara devredilmesinin bir boyutunu Dünya Bankası, 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi küresel örgütler 

kapsamında alınan kararlar oluşturmaktadır. Bu yetki devrinin diğer bir 

boyutu ise bölgesel işbirliği anlaşmaları kapsamında ulus devletin karar 

alma, uygulama ve denetleme gücünün aşındırılmasıdır (Kazgan, 2000, 

s.34). Bu duruma verilebilecek en ileri örneklerden biri AB çerçevesinde 

geliştirilmiş olan Gümrük Birliği’dir. AB ülkeleri gümrük tarifelerinin 

belirlenmesi ve birlik dışındaki ülkelerle yapılacak ticaretle ilgili 

egemenlik haklarını Gümrük Birliği’nin karar mekanizmalarına 

devretmişlerdir. Türkiye ise henüz AB üyesi olmadan Gümrük Birliği’ne 

katıldığından karar organlarında temsil hakkı bulunmamasına karşın bu 

üyeliğin getirdiği tüm yükümlülükler ile bağlı duruma gelmiştir. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin Gümrük Birliği konusundaki egemenlik 

devrinin AB üyesi ülkelerden daha ileri boyutta olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Ulus devlet erkinin aşılmasının üçüncü boyutunu yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi, mali, idari ve ekonomik alanlarda 

özerkleştirilmesi ve merkezi devlete bağlılığının azaltılması olgusu 

oluşturmaktadır. Böylece, ulus devletlerin gücünün tepeden ve 

tabandan aşındırılarak devletin sadece bir “ara örgüt” konumuna 

indirgenmesi süreci yaşanmaktadır (Kazgan, 2000, s.34). 
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b. Ulus Devletin Öğeleri ve AB Yaklaşımları 

AB üyelik sürecinin ulus devlet yapısına etkileri konusunu 

dünyada yaşanmakta olan küreselleşme olgusundan bağımsız olarak 

incelemek mümkün görünmemektedir. Avrupa bütünleşmesi ya da 

Avrupalılaşma olarak nitelendirilen kavramın küreselleşme ile ilişkisi 

ise tartışmalı bir konudur. 

Bir kısım sosyal bilimciler* Avrupalılaşmayı, küreselleşmenin bir 

parçası ve alanı olarak görmektedirler. Bu görüşe sahip bilim 

adamlarına göre, Avrupalılaşma, geleneksel ulus devletin otonomisini 

ve egemenliğini aşındıran, ülke içinde yürütme ve gelirin paylaşımını 

düzenleme etkinliğini ortadan kaldıran, politikalarının demokratik 

geçerliliğini azaltan gücün bir parçasıdır. Avrupalılaşma, liberalleşme, 

ulussuzlaşma ve ulusal sınırların ortadan kalkmasıyla eş anlamlı hale 

gelmiştir (Leibfried ve Wolf, 2005, s.479).  

Diğer bir grup akademisyen** ise Avrupa bütünleşmesini, 

küreselleşmenin getirdiği zorluklara karşı ulus devletin doğal bir tepkisi 

olarak nitelendirmektedirler. Bu görüşe göre, uluslar üstü işbirliğinin 

amacı, tüm uluslararası rekabet ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi 

örgütlerin neo-liberal pazar oluşturma çabalarına karşın, ulussuzlaşmış 

küresel aktörleri yeniden ulusal topraklara bağlamak, sınırlara sahip 

olmayan pazarları yeniden düzenlemek, sosyal haklar ve çevre ile ilgili 

yüksek standartlar sağlamaktır (Leibfried ve Wolf, 2005, s.479).  

(1) Ulus 

Küreselleşmenin ulus öğesi üzerindeki kültürel etkilerinin ilk 

sonucu “mikro-milliyetçilik” akımları olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

akımlar ulusal devleti aşan ve onu daha küçük parçalar halinde 

algılayan bir yapıya sahiptir. Küreselleşme, siyasal açıdan kültürel 

farklılıkların korunması ilkesini demokratik hak ve özgürlükler alanının 

ayrılmaz bir parçası olarak gören anlayışı yaygınlaştırmaktadır. 

Küreselleşmenin kültürel alanda birincisi ile karşıt görünen ikinci etkisi, 

özellikle tüketici davranışlarını etkileyerek, dünya çapında kültürel 

birörnekliğin önünü açmış olmasıdır. Küreselleşme olgusunun 

                                                 
*
 Bu görüşteki yazarlar için bkz. Peter Nahamowitz, Elmar Altvater, Birgit Mahnkopf. 

** Bu görüşteki yazarlar için bkz. Ulrich Beck, Edgar Grande. 
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ekonomik ayağı, bir yandan "marka cazibesi", öte yandan günlük 

tüketim alışkanlıklarının denetlenmesi yoluyla, tüm dünyayı benzer 

davranış kalıpları içine sokmaya yani tek boyutlu bir kültürel kimliğe 

sahip olmaya doğru zorlamaktadır (Kongar, 1997). 

AB’nin ulus öğesine yaklaşımı incelendiğinde ise, Avrupa’nın 

egemen uluslarına karşı bir Avrupa ulusunun var olma sorununun, 

Avrupa kamu hukukçularını uğraştıran temel ve güncel sorunlardan 

biri olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, federalizm ile konfederalizm 

arasında bir aşamada olan AB’nin meşruluk dayanağının ancak bir 

Avrupa ulusunun doğuşuyla sağlanabilecek olmasıdır. Avrupa 

bütünleşmesinin tamamlayıcı ayağının, ulus devletin ulus-altı çözülüşü 

olduğu belirtilmektedir (Sabourin, 1994, s.24).   

Nitekim AB antlaşmasıyla AB yurttaşlığı kavramı ortaya 

çıkarılmıştır. Birlik yurttaşlığı üye devlet yurttaşlığına bağlı bir statü 

olmakla beraber tüm AB yurttaşlarına, üye devletlerde seyahat ve 

ikamet özgürlükleri, AP ve belediye meclisleri için seçme ve seçilme 

hakkı gibi haklar tanınmıştır (Nalbant, 1997, s.322). 

Küreselleşme çerçevesinde ortaya çıkan mikro-milliyetçilik 

akımları ile Avrupa bütünleşmesinin tamamlanmasının ulus devletin 

ulus-altı çözülüşüyle gerçekleşeceğini savunan görüşler ortak bir 

paydada buluşmaktadır. Her iki düşünce de ulusal kültürün alt 

birimlere ayrışmasını ve daha sonra üstün bir üst kimlikte 

bütünleşmesini öngörmektedir. Küreselleşme düşüncesinde bunun adı 

küresel kültür iken AB projesinde Avrupalılaşmadır. Bu açıdan 

bakıldığında AB’nin küreselleşmeye karşı ulus devletin bir savunma 

mekanizması değil de küreselleşmenin bir parçası olduğu görüşü ağırlık 

kazanmaktadır. 

Ancak tüm Avrupalılık kimliği yaratma çabalarına karşın AB 

üyesi devletlerde yapılan araştırmalar yurttaşların kendilerini öncelikle 

ulusal kimlikleri ile tanımlamaya devam ettiklerini göstermektedir 

(Avrupa Komisyonu Sitesi, 15 Ocak 2007). Bu durum iki şekilde 

açıklanmaktadır. Birincisi, AB yurttaşlarının karşılarında yaşamsal 

çıkarları için etkili girişimlerde bulunan bir siyasi irade görememeleri ve 

sadece yurttaşlarının ekonomik refahı ile ilgilenen bir AB algılamasına 

sahip olmalarıdır. İkincisi ise, AB kimliğinin geliştiği küreselleşmiş 
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dünyada bireylerin çok kimlikli bir yapı içerisinde bulunacağı, 

dolayısıyla AB’den ulus devletlere özgü bir kimlik yaratmasını 

beklemenin haksızlık olacağıdır (Tekeli ve İlkin, 2000, s.566).  

(2) Toprak 

AB’nin, ulus devletin temel unsurlarından biri olan toprak 

unsuruna yaklaşımı çerçevesinde, kendi kaderini belirleme (self-

determinasyon) hakkı konusunda nasıl bir tutum takındığını incelemek 

yerinde olacaktır. 

AB bu konuda dışarıdaki devletler ile içerideki devletler arasında 

belirgin bir ayrıma gitmektedir. Üye devletler içerisinde meydana 

gelebilecek kendi kaderini belirleme    –ayrılma- taleplerine karşı 

bütünleştirici bir tavır sergilemekte, üye devletten ayrılan parçaların 

birlik dışında kalacaklarını belirtmektedir. Böylelikle birlik içindeki 

üyelerin toprak bütünlüklerini korumaya yönelik hareket etmektedir.   

AB üyesi olmayan ülkelere yönelik tutumu ise daha farklıdır. 

Yugoslavya’nın parçalanması ve son olarak Karadağ’ın Sırbistan’dan 

ayrılması süreçlerinde de görüldüğü üzere, birlik üyesi olmayan 

ülkelerde ayrılma kararı alan toplulukların bu kararlarını 

desteklemektedir.  

Türkiye’de böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda, 

Türkiye’nin o sırada AB üyesi olup olmamasının ya da AB üyeliğine ne 

kadar yakın olduğunun AB’nin konuya yaklaşımında belirleyici olacağı 

değerlendirilmektedir.  

(3) Egemenlik 

(a) Egemenlik Kavramı 

Egemenliği dört başlık altında incelemek mümkündür: 

(i) İç Egemenlik: Bir devletin kamu otoritesinin 

örgütlenmesi ve bu otoritenin denetim mekanizmasında kontrol gücüne 

sahip olması. 

(ii) Sınır ve Karşılıklı Bağımlılık Egemenliği: Kamu 

otoritesinin sınır aşan hareketleri de denetleyebilme kabiliyeti. 
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(iii) Uluslararası Hukuk Egemenliği: Devletlerin birbirlerini 

tanımasına dayalı egemenlik alanı. 

(iv) Westfalyan Egemenlik: Dış aktörlerin iç otorite 

düzenlemelerine müdahale edememesi (Krasner, 1999, s.3-5). 

(b) Egemenliğin İfade Şekilleri 

Egemenliğin ifade şekilleri ise üç ana başlık altında ele alınabilir: 

(i) Resmi Hukuki Tanımlamalar: Egemenliğin anayasa ve 

diğer hukuki mevzuatta resmi hukuk tanımlamaları olarak yer alması. 

(ii) Semboller ve Törenler: Egemenliğin ulusal bayrak, para 

birimi, marşlar ve törenlerde ifade edilmesi. 

(iii) Egemenliğin Güç ve Meşruiyet Olarak Yansıması: 

Egemenliğin ifade şekillerinden en önemlisinin egemenliğin özde güç ve 

meşruiyet olarak yansıması olduğu değerlendirilmektedir. Bir devlet 

egemenliğini ifade etmek üzere çok güçlü hukuki tanımları yasal 

mevzuatına yerleştirebilir ya da çok çarpıcı ve büyük semboller 

kullanabilir. Ancak gerçekte egemenlik, o devletin istediği takdirde güç 

kullanabilmesi ve bu gücün ulustan alınan meşru bir yetkiye 

dayanmasıdır. 

 Egemenliğin güç olarak yansıması geçmişte Max 

Weber’in tanımladığı şiddet tekeli biçiminde anlaşılırken günümüz 

devletlerinde bu güç, karşılıklı antlaşmalara ve uluslararası hukuka 

dayalı, gerektiğinde fiili güç kullanımı olarak algılanmaktadır. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde güç ve meşruiyet, egemenliğin iki temel 

unsurunu oluşturmaktadır; diğerleri yeterli değil, gerekli unsurlardır 

(Davutoğlu, Sempozyum Bildirisi, 25 Nisan 2003). 

 Küreselleşmenin egemenlik üzerindeki etkileri bu açıdan 

incelendiğinde, egemenliği ifade eden hukuki tanımlamaların ve 

sembollerin değiştiği görülmektedir. Ancak egemenliğin ana unsurları 

olarak tanımlanan meşruiyet ve güç varlığını sürdürmektedir. 

Meşruiyete dayalı ve belli normlar çerçevesinde güç kullanımı, 

küreselleşme etkileri karşısında sürdürülebilen egemenliğin temelini 

oluşturmaktadır. 
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(c) AB’de Egemenliğin Devredildiği ve Devredilmediği 

Alanlar 

Egemenliğin yukarıda tanımlanan boyutları açısından Avrupa 

bütünleşmesi değerlendirildiğinde, uluslararası hukuk boyutunda 

egemenliğe bir sınırlandırma getirilmediği görülmektedir. Avrupa 

bütünleşmesi uluslar üstü bir devlet ortaya çıkarmamıştır ve üye 

devletler uluslararası hukuk bakımından egemen devletlerdir (Nalbant, 

1997, s.322). Bu durumun tek istisnası DTÖ’de tüm AB üyeleri adına tek 

bir temsilci bulunmasıdır. 

Öte yandan Avrupa bütünleşmesi, oluşturduğu biçimsel ve 

hukuki çerçeve ile Westfalyan Egemenliği büyük ölçüde ortadan 

kaldırmıştır. Egemenliğin devredildiği alanların başında ekonomi 

(finans) ve tarım politikası gelirken egemenlik devrinin en asgari oranda 

gerçekleştiği alanlar ise, -ortak dış ve güvenlik politikasına rağmen- dış 

politika ve güvenliktir. 

Egemenliğin devri ile ilgili olarak irdelenmesi gereken 

konulardan biri katılım-denetim ilişkisidir. Uluslararası örgütlere 

katılım, çoğunlukla bu örgütlerin birçok alanda yaptığı düzenlemeler 

çerçevesinde denetime tabi olmayı da beraberinde getirmektedir. 

Uluslararası örgütlerde etkin olamayan devletler, yani karar verme 

süreçlerine katılımı sınırlı düzeyde olan devletler, bu örgütler tarafından 

denetlendiklerinde egemenliklerinin aşındırıldığı ya da kısıtlandığı 

hissine kapılmaktadırlar. Öte yandan karar verme süreçlerinde etkili 

olan ve kendi istekleri doğrultusunda karar alınmasını sağlayabilen 

devletler egemenlik alanlarını genişletmektedirler.  

AB özel olarak değerlendirildiğinde, AB üyelik süreci ile AB 

üyeliğini ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. AB ile AB’ye aday ülke 

arasındaki müzakereler, uluslararası alanda eşit olarak kabul edilen iki 

egemen arasında, bilinen anlamda bir al-ver süreci değil; üye olmak 

isteyen ülkenin, birliğin koşullarını sağlayıp sağlayamadığının 

denetlendiği bir süreçtir. AB müktesebatının aday ülkenin ulusal 

hukukuna uyarlanması olarak tanımlanan bu süreçte tartışılan temel 

konular ise müzakerelerin ne kadar sürede tamamlanabileceği ve bu 

dönemde AB’nin sağlayacağı maddi katkılardır. Denetim-katılım ilişkisi 

çerçevesinden bakıldığında üyelik müzakerelerinin doğası gereği 
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katılımın neredeyse hiç olmadığı bir denetim süreci olduğu 

görülmektedir.     

AB üyesi olunduktan sonra ise egemenliğin devrinin kararların 

alındığı süreçteki oylama usullerine bağlı olduğu görülmektedir. Kısaca, 

oybirliği ile alınan ve veto hakkı bulunan kararlarda egemenlik devrinin 

söz konusu olmadığı, çoğunluk ya da nitelikli çoğunluk ile alınan 

kararlarda ise egemenliğin devredildiği ya da paylaşıldığı söylenebilir.  

Türkiye açısından, uzun süreden beri devam eden üyelik süreci 

nedeniyle çok sınırlı katılıma karşın sürekli denetim altında bulunmak 

egemenlik alanının daraldığı kanaati yaratmakta ve hassasiyetleri 

artırmaktadır. Aynı durum Gümrük Birliği’nde de söz konusudur. AB 

derinleşme süreci içerisinde egemenlikle ilgili sembolleri de 

değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Ortak para biriminin kullanılması 

buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi, 

egemenliğin asıl unsuru güç ve meşruiyet olarak algılandığında ulusal 

egemenliklerin AB içerisinde kendilerini yansıttıkları görülmektedir. 

Daha güçlü devletler AB’nin oluşmasında daha ön planda yer almakta 

ve egemenliklerini dönüştürmek suretiyle etkinliklerini AB organları 

yoluyla sürdürmektedirler. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sonuç olarak, Türkiye’nin üniter devlet yapısı iki unsurun tekliği 

ve bölünmezliği ilkesi çerçevesinde irdelenmiştir: Ulus ve ülke. AB 

üyelik sürecinin bu unsurlara yönelik yansımalarını ortaya koymak 

suretiyle üniter devlet yapısına etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Kısaca 

tekrarlanacak olursa,  

- Ulusun tekliği ve bölünmezliğine yönelik etki, azınlıklar-

etnisiteler sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Hukuki olarak Türkiye’deki 

azınlık tanımı değişmemiş ancak özellikle Kürt kökenli yurttaşları 

azınlık olarak görme eğilimi ile birlikte yukarıda açıklanan kültürel 

hakların tanınması sağlanmıştır. Bu sürecin kültürel hakların 

kullanımıyla sınırlı kalması durumunda bütünleştirici bir etki sağlaması; 

idari özerklik, federalizm gibi daha ileri taleplere yönelmesi durumunda 

ise üniter yapıyı ciddi biçimde tehdit eder bir hal alması mümkün 

görülmektedir. Azınlıklar meselesinin idari özerklik, federalizm 

boyutuna ulaşması veya AB’nin federal bir yapıya dönüşmesi 



 

 133 

durumunda yasama, yürütme ve yargı erklerinin tekliği ve 

bölünmezliği ilkesinde değişikliğe gidilmesi söz konusu olabilecektir. 

Ulus-altı toplulukların kendi bölgelerinde egemenliğe kaynaklık 

etmeleri ve egemenlik yetkilerini kullanmaları gündeme gelebilecektir. 

- Ülkenin tekliği ve bölünmezliğine yönelik doğrudan bir etki 

görülmemekle beraber azınlıklar meselesi ile birlikte idari özerklik ve 

federalizm konuları gündeme gelmiştir. Öte yandan çok kuvvetli olmasa 

da AB’nin federal bir yapıya kavuşması olasılığı tartışılmaktadır. 

Anayasa’nın değiştirilemeyecek maddelerinden olan 3. maddesinin her 

iki olasılığa karşı da engel teşkil ettiği değerlendirilmektedir. 

AB üyelik sürecinin ulus devlet yapısına yansımaları ulus 

devletin üç klasik unsuru olan ulus, toprak ve egemenlik başlıkları 

altında incelenmiştir. Bu bağlamda, AB’nin küreselleşme kavramı ile 

ilişkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu konuda, AB’nin küreselleşmenin 

bir parçası hatta en ileri aşaması olduğunu belirten görüşler olduğu gibi 

AB’nin küreselleşmenin aşındırıcı etkilerine karşı ulus devletin savunma 

aracı olduğu iddia eden fikirler de yer bulmaktadır. Özetlenecek olursa,  

- Ulus devletin “ulus” unsuruna küreselleşmenin etkisi mikro-

milliyetçilik akımları ile ulusun ulus-altı parçalara ayrıştırılması olarak 

ortaya çıkmaktadır. AB’de ise temel sorunlardan biri, birliğe meşruiyet 

zeminini kazandıracak ve bütünleşmenin tam anlamıyla 

gerçekleştirilmesini sağlayacak bir Avrupa ulusunun oluşturulmasıdır. 

Bunun ancak ulus devletin ulus-altı çözülüşü ile mümkün olabileceği 

savunulmaktadır. Bu bağlamda, küreselleşme ve AB ilişkisi aynı 

düzlemde görünmektedir: Ulus-altı çözülme ve üst kimlikte –küresel 

kimlik ya da Avrupalılık- bütünleşme. Ancak AB’nin en eski üyelerinde 

bile halen ulusal kimliklerin baskın olduğunu ve Avrupalılık 

kavramının istenen düzeyde yerleştirilemediğini ifade etmek gereklidir.  

- Ulus devletin “toprak” unsuruna yönelik AB yaklaşımı, kendi 

kaderini belirleme (self-determinasyon) hakkı çerçevesinde 

incelendiğinde, AB’nin üye ülkeler ile üye olmayan ülkeler arasında 

ayrıma gittiği görülmektedir. Üye ülkelerde, kendi kaderini belirleme 

hakkının kullanması ile ülkenin bir parçasının ayrılması söz konusu 

olduğunda, ayrılan kısmın AB dışında kalacağını belirterek üye 

ülkelerin toprak bütünlüğünü koruma yönünde tavır takınmaktadır. 



 

 134 

Öte yandan, birlik dışındaki ülkelerde ayrılma kararlarını 

desteklemektedir. Türkiye’de benzer bir konunun gündeme gelmesi 

durumunda, Türkiye’nin o anda AB üyesi olup olmaması ya da AB 

üyeliğine yakınlık derecesi belirleyici olabilecektir. 

- Ulus devletin “egemenlik” unsuru küreselleşme karşısında en 

fazla mevzi kaybedilen alan olarak ortaya çıkmaktadır. Ulus devletin 

aşılması ya da egemenliğin aşındırılması olarak da tanımlanan bu 

sürecin üç farklı boyutu bulunmaktadır: Uluslararası ve uluslar üstü 

hukukun devletin kural koyma yetkisini sınırlandırması, ekonomik 

alandaki yetkilerin uluslararası ve uluslar üstü kuruluşlara 

devredilmesi, yerel yönetimlerin devletin yetkilerini devralarak 

güçlendirilmesi.   

AB bu üç boyut açısından değerlendirildiğinde, AB hukukun üye 

devletlerin hukukundan üstün olduğu, egemenlik devrinin en ileri 

düzeyde ekonomik alanda sağlandığı ve ekonomik temele dayansa dahi 

yerel yönetimler ile AB arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla AB’nin, küreselleşme ile ulus devletin 

aşılması sürecinde dünyadaki en ileri örneği oluşturduğu öne 

sürülmektedir. Öte yandan AB içerisinde ulusal reflekslerin halen 

kuvvetli olduğunu, özellikle dış politika ve savunma alanlarında 

devletlerin egemenlik haklarından ödün vermeye eğilimli olmadıklarını 

belirtmek gerekmektedir. 

Küreselleşme ve AB süreci karşısında egemenliğin geleceğine 

yönelik bir değerlendirme yapıldığında Türkiye açısından iki olasılığın 

mevcudiyetinden söz edilebilir: Etken bir güç olarak ortaya çıkmak ve 

bu ortamı egemenlik alanının daralmasına izin vermeyecek şekilde 

kullanmak ya da edilgen halde egemenliğinin aşındırılmasına seyirci 

kalmak. Bu sürecin yarattığı fırsatlardan yararlanabilecek etken bir güç 

olunmasının,  Türkiye’nin ulusal gücü ve bu gücün meşru bir zemine 

dayanması ile bağlantı olduğunu söylemek mümkündür.  Burada meşru 

zemin toplum içerisindeki aidiyet bilinci ile ifadesini bulurken, ulusal 

güç kendi ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal değerlerini yaratabilme 

ve bunları uluslararası alana taşıyabilme anlamına gelmektedir.  

Mustafa Kemal’in de belirttiği gibi, “Dünyada her ulusun varlığı, 

değeri, özgürlük ve bağımsızlık hakkı, sahip olduğu ve yaratacağı uygarca 
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eserlerle orantılıdır. Uygarca eser yapmak yeteneğinden yoksun olan uluslar, 

özgürlük ve bağımsızlıklarını kaybetmeye mahkûmdurlar”. Türkiye, AB 

üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda egemenliğin AB normları 

çerçevesinde devri, gerçekleşmemesi durumunda ise küreselleşme 

karşısında egemenliğin aşındırılması süreci ile karşı karşıya 

bulunmaktadır. Her iki durumda da Türkiye’nin ulusal çıkarlarının 

korunması, kendi ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal değerlerini yani 

uygarca eserlerini yaratabilmesiyle doğru orantılıdır. Türkiye’nin güçlü 

ve etkin bir devlet olarak hızla değişen dünya sisteminde varlığını 

sürdürebilmesi bu değerlerin oluşturulması ve uluslararası ortama 

taşınması yoluyla mümkün olabilecektir.  
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AB ÜYELİK SÜRECİNDE KIBRIS VE EGE SORUNU 

Dz.Kur.Alb. Ali Rıza İŞİPEK 

 

Bugün Türkiye’nin geleceğini belirleyecek olan en önemli husus 

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizdeki gelişmeler ve AB’ye üye olup 

olamayacağımız hususudur. 1959 yılında AET’ye başvuran ve 1963 

yılında Ankara Anlaşması’nı imzalayan Türkiye, aradan geçen yarım 

asra yakın sürede, halen üyelik statüsünü alamamıştır. 

Yarım asırlık bir süreç sonucu gelinen son nokta ise 3 Ekim 2005 

Müzakere Çerçeve Belgesi kapsamında aday olarak masaya 

oturabilmektir.  

Konuya nispeten şu aşamada daha sorunsuz gibi gözüken ancak 

diğer stratejik tavizlerin verilmesi sonrası gündeme gelecek ve her 

zamanki gibi tüm alaka ve menfaatlerimizden Yunanistan lehine 

vazgeçmemizin isteneceği Ege sorunu ile başlamak istiyorum.   

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara bir çözüm 

bulunmasını, hatta sorunların ikili müzakereler yoluyla ele alınmasını 

engelleyen etkenlerin başında, “yaşanan bir tarihin yarattığı 

güvensizlikten” öte ulusal çıkarların çatışması ve Ege’de yaratılan 

dengesizlik gelmektedir. Yunanistan’ın geçmişten günümüze tutum ve 

girişimleri bu yaklaşımla irdelendiğinde, karşımıza “Megali İdea-Büyük 

ideal” olarak bilinen Yunan ulusal ülküsü çıkmaktadır.  

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı uyguladığı temel politikası, 

Ege’deki statükoyu kendi lehine geliştirmek ve Ege’yi bir Yunan iç 

denizine dönüştürmek ve Kıbrıs’ta 1974 öncesi statüye dönmeyi 

sağlamaktır. Yunanistan, Türkiye’ye yönelik politikası çerçevesinde 

Türkiye'nin zayıf olduğu dönemlerde yayılmacı, Türkiye'nin güçlü 

olduğu dönemlerde ise, statükoyu muhafaza etme ve Türk-Yunan 

sorunlarını ikili görüşmelerle uygun ortam yaratarak uluslararası 

kurumlar nezdinde ele alınmasını sağlama şeklindeki politikalarına 

devam etmektedir. 

1981 yılında AB’ye tam üye olan Yunanistan, bu tarihten itibaren 

AB’nin finansal açıdan büyük desteğini görmüş ve yıllık ortalaması 
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yaklaşık dört milyar doları bulan AB yardımları ile dış ticaret hacmi ve 

makro ekonomik göstergelerini iyileştirmeye başlamıştır.  

Yunanistan, siyasi güç açısından batı toplumlarının eski Yunan 

medeniyetine duydukları sempati ve ABD’ye göç etmiş Yunanlılar 

tarafından oluşturulan Yunan lobisi sayesinde ulusal stratejisini siyasi 

açıdan destekleyebilecek unsurları oluşturabilmektedir. AB’den aldığı 

fonları alt yapı harcamalarında kullanan Yunanistan, kendi öz 

kaynaklarını savunma harcamalarına aktararak ulusal stratejisini askerî 

güç unsurları ile desteklemeye devam etmektedir.  

Türk dış ticaretinin yaklaşık % 90’ı deniz yolu ile yapılmaktadır. 

Ekonominin işleyebilmesi için dışarıdan gelen bu akışın kesintisiz ve 

düzenli olarak sürdürülmesi gereklidir.  

Halen Yunanistan’dan kaynaklanan Ege sorunlarını şu başlıklar 

altında ele almak mümkündür: 

 Karasuları sorunu, 

 Kıta sahanlığının sınırlandırılması sorunu, 

 Hava sahası sorunları, 

 Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması sorunu, 

 Ege’de egemenliği anlaşmalar ile Yunanistan’a 

devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar (egaydaak) sorunu, 

 Arama-kurtarma sorumluluk sahası sorunu. 

Kronolojik bir sıra ile sunulan son gelişmeler dikkate alındığında 

Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğini Yunanistan’ın atacağı samimi 

adımlar tayin edecektir; çünkü Ege’de mevcut sorunların kökeninde 

Ege’yi tamamen uluslararası hukuka aykırı olarak bir “Yunan gölü” gibi 

gören politika yatmaktadır.  

Yunanistan’ın “Türkiye’nin AB üyelik sürecinin ilerlemesine 

itiraz etmemek ve süreç içinde Türkiye’den sürekli tavizler koparmak” 

cümlesiyle özetlenebilecek olan yeni yumuşama politikasının 

Yunanistan lehine sonuçlar doğurma olasılığı yüksektir. Yumuşama 

politikası çerçevesinde Yunan taleplerinin ağırlıklı olarak ortaya 

konması ise Kıbrıs’taki gelişmelere bağlı bir zamanlama meselesidir. 
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Haziran 2006 ayında Yunanistan Eski Başbakanı Kostas Simitis, 

Türkiye’nin AB’ye üyeliği ve Ege Sorunu gibi iki temel konuya 

değindiği makalesinde Yunanistan’ın Türkiye karşısındaki 

politikalarının çizgilerini net olarak açıklamıştır. Simitis şunları 

söylemektedir: 

“- Türkiye’nin kendi iç dinamikleri yüzünden AB üyeliğinden 

vazgeçmesi Yunanistan’ı zor durumda bırakır, çünkü bu durumda 

Yunanistan Türkiye ile olan sorunlarını AB platformu yerine ikili 

düzeyde çözmek durumunda kalacaktır.  

 - Atina’nın uluslararası hukuka göre karasularını 12 mile çıkarma 

hakkı bulunmaktadır.  

- Yunanistan’ın karasularını genişletirken denizlerdeki serbest 

dolaşım hakkını engellememesi gerekir; bu nedenle de karasularının 

ölçülü bir şekilde genişletilmesi şarttır. Yeni karasuları sınırlarının, 

uluslararası deniz hukukuna dayanarak, bazı bölgelerde mümkün 

olduğunca geniş olması, bazı bölgelerde de ölçülü genişleme adına 10, 8 

yada 6 mil şeklinde olması gerekmektedir. 

- Kıta sahanlığı konusu karasuları konusuyla doğrudan 

bağlantılıdır ve bu konuda çözüme gitmeden önce Yunanistan’ın 

karasularını kesinlikle genişletmesi gerekir.” 

Bir Yunan başbakanının bu kadar net bir biçimde mevcut 

politikalarını ve gelecekteki planlarını açıklamasına rağmen, ilginçtir ki 

halen ülkemizde veya müttefiklerimiz arasında Yunanistan’ın hiç bir 

zaman böyle bir niyetinin olmadığını veya böyle bir çılgınlığa 

girişmeyeceğini rahatlıkla iddia edenler çıkabilmektedir. 

Yunanistan’ın bu planlarının önündeki en büyük engel nedir? 

Tabi ki Türkiye’nin “casus belli” kararıdır. Dolayısıyla öncelikle 

Türkiye’nin bu kararı kaldırması gerekmektedir. Bu aşamada AB gerekli 

yardımı yapmak üzere her zamanki gibi devreye girecektir.   

Avrupa Komisyonu’nun 8 Kasım 2006 tarihli, “Türkiye 2006 

İlerleme Raporu Sınır Sorunlarının Barışçıl Yollardan Çözümü” maddesi 

altında “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1995’te kabul edilen 

karardaki Yunanistan’ın karasularını muhtemel genişletmesine ilişkin 



 

 140 

“casus belli” referansında bir değişiklik olmadığı da belirtilmelidir.” 

ifadesi yer almaktadır. 

Bu ifadeyi tercüme edersek; “Türkiye, senin bu kararın 

Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmasına engel olmaktadır. Sen 

bunu kaldır, böylece Yunanistan da bir sorun olmadan karasularını 12 

mile çıkarsın ve bu sınır anlaşmazlığı da barışçıl bir biçimde çözülsün.” 

Sonuç olarak AB sürecinde Türk–Yunan ilişkileri kapsamında; 

-Yunanistan’ın yumuşama politikasının ve Türkiye’nin AB’ye 

giriş sürecindeki hassasiyetleri gibi gerekçelerin Yunanistan’ı caydıracak 

bir askerî gücü tesis ve idame kararlılığımızı etkilememesi gerektiği, 

-Ege sorunlarının çözümünün Türkiye’nin AB üyeliğini garanti 

eden hiçbir yönünün olmadığı, sorunlar aleyhimize çözülür ve Türkiye 

AB üyesi olamazsa, verilen tavizlerin, kayıplar hanemize yazılacağı, 

-Önümüzde duran en büyük tehlikenin ikili görüşmeler ve 

Uluslararası Adalet Divanı’na gitmekten kaçınan Yunanistan’ın AB 

mevzuatına uyum kapsamında, Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesine taraf olması yönünde zorlaması olacağı,  

-Bu durumun Yunanistan stratejisinin temelini oluşturacağı, 

Türkiye’nin Sözleşme’ye taraf olması durumunda Yunanistan’ın tek 

taraflı olarak karasularını 12 mile kadar genişleteceği,  

-Ege Denizi’nin yaklaşık %70’ine sahip olacak Yunanistan için 

artık Ege’de karasuyu, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi bir sorunun 

kalmayacağı değerlendirilmektedir. 

Kıbrıs konusuna gelirsek, çok iyi bilindiği üzere ‘Kıbrıs adası 

dünyanın en önemli coğrafi bölgesi olan ve dünya petrol rezervlerinin 

yaklaşık % 60’ına sahip olan Orta Doğu’nun en kritik bölgesi 

durumundaki Doğu Akdeniz’in merkezindedir.  

AB, küresel güç haline gelip, ABD’yi dengelemeyi 

planlamaktadır. Bir küresel güç olmayı arzulayan AB öncelikle enerji 

yollarını güvence altına almak istemektedir. Akdeniz’de güvenliği 

sağlamanın yolu, Cebelitarık, Sicilya, Malta, Girit ve Kıbrıs’ta hâkimiyet 

kurmaktır. Malta, Sicilya ve Girit zaten şu anda AB toprağıdır. Tek kalan 

Kıbrıs adasıdır. İşte Kıbrıs’ın AB’ye katılımıyla, Akdeniz’de 
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oluşturulması planlanan güvenlik zincirinin son halkası tamamlanmış 

olacaktır.  

Türkiye açısından ise Ege Denizi, ulaşımı kısıtlayıcı bazı 

unsurlara sahiptir. Dolayısıyla açık denize rahat açılabilmek açısından 

geriye sadece Akdeniz kalmaktadır. Eğer Kıbrıs kaybedilirse maalesef, 

Kıbrıs Türkiye’nin bağrına yönelmiş…bir..hançer…haline…gelecek, 

Türkiye’nin savunulmasında önemli bir zafiyet oluşacaktır.  

Bu noktada Kıbrıs üzerinde oynanan oyunların ve mevcut 

duruma hangi aşamalardan geçilerek gelindiğinin hatırlanmasının 

özellikle ders alınması açısından gerekli olduğunu 

değerlendirmekteyim. 

BM Güvenlik Konseyi, 12 Mart 1990 tarihinde, Kıbrıs’taki iki 

toplumun eşitliğini, bulunacak çözümün iki tarafın siyasî iradesine 

dayalı olması gerektiğini ve iki kesimlilik gibi temel unsurları içeren 649 

sayılı kararı almıştır. Bunun üzerine, Kıbrıs Türk tarafı da, BM Genel 

Sekreterliği’ne, bu kararı bütün yönleri ile kabul ettiğini duyurmuştur. 

Buna karşın GKRY, baştan beri benimsemediği bu kararı reddetmiştir. 

İki taraf arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak için çabaların 

sürdürüldüğü bir sırada GKRY, ayrıca tek yanlı bir kararla, 

görüşmelerin önüne yeni ve çok önemli bir engel koymuştur. Bu engel, 

GKRY’nin, sözde tüm Kıbrıs adına, AB’ye tam üyelik için 4 Temmuz 

1990 tarihinde başvuruda bulunmasıdır.  

Asıl amacı ada üzerinde tam hâkimiyeti kurmak olan GKRY’nin 

müracaatı, AB Bakanlar Konseyi’nden komisyona havale edilmiştir. 

1993'te başvuru AB tarafından 'işleme konulmuş' ve uluslararası 

anlaşmalar hiçe sayılmıştır. Brüksel ayrıca Ankara’ya, 'işleme koyduk 

ama görüşmeler başlatılmayacak, biz zaten BM’deki görüşmeleri esas 

alıyoruz, adada çözüm olmadan zaten görüşmelere başlayamayız” 

demiştir. 

Yunanistan’ın dönem başkanlığında, 24-25 Haziran 1994’te 

gerçekleştirilen Korfu Zirvesi sonucunda yapılan açıklama ile, AB’nin 

bundan sonraki genişleme sürecinin daha önce başvuran Türkiye’yi 

atlayarak, Kıbrıs (GKRY) ve Malta’yı kapsayacağı teyit edilmiştir. 

1995'te Ankara ile Gümrük Birliği uygulamasına geçilirken de, “biz AB 

olarak, GKRY'ni, çözüm olduktan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 



 

 142 

alacağız, görüşmeler için de takvim belirliyoruz denilmiş. Ayrıca, adada 

çözümün beklenmeyeceği, BM yerine AB çevresinde görüşmelerin esas 

olacağı metne konulmuştur.  

Dönemin hükümeti ise “GB’ye tam üyeliği” birkaç ay sonraki 

seçimde siyasi malzeme olarak kullanma adına, AB’nin aldığı kararlara 

vize vermiş ve Türkiye AB’ye tam üye olmadan, Gümrük Birliğine tam 

üye olan tek ülke haline gelmiştir. O dönemde de büyük bir başarı 

kazanılmış gibi takdim edilen Gümrük Birliği günümüzde yarattığı dış 

ticaret açığı ve ekonomik dengeleri bozan düzenlemeleri ile şu anda tam 

üyeliğin önündeki en önemli büyük engellerden biri haline gelmiştir. 

Çünkü Gümrük Birliği olduğu müddetçe Türkiye’nin ekonomik 

değerlerini AB tarafından öngörülen değerlere yaklaştırması imkansız 

hale gelmekte, dış ticaret açığımız çığ gibi katlanarak artmaktadır. 

Türkiye 2006 ilerleme raporunda, AB–Türkiye ticaretinin yetmiş beş 

milyar euroya ulaştığı ve artmaya devam ettiği yazılıdır. 

AB Konseyi’nin 12-13 Aralık 1997 tarihinde Lüksembourg’da 

yapılan zirvesinde, Türkiye, GB’yi gerçekleştirme, uzunca bir yol alma, 

işin ekonomik entegrasyonla ilgili kısmında mali yardım almadan 

önemli bir yere gelme aşamalarını geçmesine rağmen on üç aday ülke 

arasından dışlanmıştır. Aynı zirvede mevcut tüm uluslararası 

anlaşmalar hilafına “Kıbrıs” ile tam üyelik müzakerelerinin 

başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kararla AB, tarafsızlığını bozarak bir 

“taraf” olmuştur. Böylece, 1998 yılında Kıbrıs ile tam üyelik 

müzakerelerine resmen başlanması yolu açılmıştır.  

Bunun dışında AB, Kıbrıs’ı birliğe davet ederken, Kıbrıslı 

Türklerle olan ihtilafını halletmesini şart koşmamıştır. Fakat aynı daveti 

Türkiye’ye yaparken, Kıbrıs ve Yunanistan’la olan ihtilaflarını çözmesini 

istemiştir. AB’ye tam üye olacak on iki ülke içinde yer almaması ve 

Kıbrıs’ın “şartsız aday” olarak ilan edilmesi üzerine Türkiye onurlu bir 

ülkenin yapması gereken davranışı göstererek, AB ile siyasi ilişkilerini 

kesmiştir. 

Türkiye’nin bu derece sert bir tepki göstereceği AB tarafından 

hesaplanamamıştı. Bu karar sonrasında Türkiye için çok olumlu ilginç 

gelişmeler oldu. Çünkü AB, Türkiye üzerindeki etkisini kaybetmiş, 

Türkiye açık bir biçimde dışlandığı için, Yunan politikaları 
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doğrultusunda siyasi konularda talepte bulunamaz hale gelmiş ve 

Güneydoğu, Kıbrıs ve Ege konularında Ankara’yı sıkıştırma silahlarını 

kaybetmiştir.  

Bu gelişmeler üzerine, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden de 

çıkabileceği endişesine kapılan Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya, 

Türkiye’ye serbestçe mallarını pazarlayabilmeye devam edebilmek ve 

ekonomik çıkarlarını korumak maksadıyla bir nebze olsun Türkiye’yi 

rahatlatmak ve aslında olumsuz gelişmelerden kendilerinin sorumlu 

olmadığını gösterebilmek için Kasım 1998’de bir deklarasyon 

yayınlayarak, Kıbrıs’ın çözümden önce AB’ye üye olamayacağını 

açıklamışlardır. 

AB, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde icra edilen Helsinki 

Zirvesi’nde, “tarihî Lüksembourg hatasını” düzeltme gereğini 

duymuştur. Çünkü Türkiye’ye adaylığın verilmesi, AB’yi hiçbir 

yükümlülük altına sokmuyordu ve buna karşılık siyasi konularda 

AB’nin etkisi tekrar elde edilmiş olacaktı. Dahası ve de bence en 

önemlisi, Türkiye’de “AB perspektifi yeniden yerli yerine 

oturtuluyordu”. Türk bürokrasisi ve siyasi çevreler, AB’ye üyelik 

beklentisi içinde tutularak, etki alanı içine alınacaklardı.  

Bu düşüncelerle, Kopenhag kriterleri de denilen kıstaslar 

açısından iki yıl içinde Türkiye’de kayda değer müspet yönde herhangi 

bir adım atılmamasına rağmen, Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde 

Türkiye aday ülke ilan edilmiş ancak, Yunanistan’ın istekleri 

doğrultusunda Türkiye’nin önüne Kıbrıs ve Ege konularındaki şartların 

konulması unutulmamıştır. 

Helsinki Zirvesi bildirisinde yer alan Kıbrıs’la ilgili metin ise çok 

önemlidir. Dikkatle okunduğu zaman bu metni yazanların, ne kadar 

ustalıkla bu işi yaptıkları, diplomasi ve lisan hünerlerini ne ölçüde 

kullandıkları çok iyi görülmektedir. Artık Kıbrıs sorunu, BM Genel 

Sekreteri gözetiminde yürütülen görüşmeler çerçevesinden çıkıp bir AB-

Türkiye problemi haline gelmiştir. Zaten Türkiye açısından yapılan asıl 

stratejik hata da belgedeki bu maddenin olduğu gibi kabulüdür.  

Bu aşamada Yunanistan sürekli olarak “Kıbrıs adasında anlaşma 

olmaz ise ve GKRY AB’ye tam üye yapılmadığı takdirde, AB’nin 

genişlemesini veto ederiz” tehditlerinde bulunmaya devam etmektedir. 
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2002 yılı sonunda yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, AB’nin 

genişleme sürecinde 2003 yılında tam üye olacak adaylar sıralanırken 

GKRY’ye de yer verilmiş ve bu dönemde BM Genel Sekreteri’nin 

hazırlamış olduğu çözüm planı üzerinde tarafların aralarında herhangi 

bir anlaşmaya varamamaları durumunda da GKRY’nin AB’ye tam 

üyeliğinin gerçekleşmiş olacağı açıklanmıştır.  

Diğer yandan, Türkiye’nin KKTC ile kurmuş olduğu ilişkilerinin 

niteliği ve adadaki askeri varlığı tartışma konusu yapılmış, 

çözümsüzlükle beraber, GKRY’nin AB’ye tam üye olması durumunda 

Türkiye’nin AB üyesi olan bir ülkenin topraklarını “işgal” etmiş duruma 

gelmiş olacağı ileri sürülmüştür (Bu bildiriyi Türkiye’nin, AB’den 

dışlandığının en açık delili olarak sayabiliriz.). 

17 Aralık 2004 tarihinde AB zirvesinde alınan kararda ise 

Türkiye’ye bir müzakere tarihi verilse de, bir yandan da tam üyeliğin 

altında, ikinci sınıf bir üyeliğin tarifi yapılmıştır. Aslında şimdiye kadar 

hiçbir aday ülke için kullanılmayan bu ifadeler son derece üzücüydü ve 

AB’nin niyetini çok açık olarak ifade ediyordu. Uluslararası ilişkilerden 

anlayan ve uluslararası müzakere tecrübesi olan herkesin anlayacağı 

gibi bu ifadeler Türkiye’nin hiç bir zaman AB üyesi olamayacağının ilan 

edilmesi anlamına geliyordu. Ancak tam tersine ülkemizde büyük bir 

başarı kazanılmış gibi ilan edilmiş ve maalesef gerçekler Türk halkına 

tam olarak anlatılmamıştır.   

AB zirvelerinde alınan bu kararlar Türkiye’nin yarın da AB içine 

alınmaması, AB tarafından Türkiye’nin dışarıda bırakılması 

düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü eğer AB Türkiye’yi beş ya 

da on yıl sonra içine alacak olsaydı hiçbir zaman bugün olduğu gibi 

‘Kıbrıs uyuşmazlığı vardır, Ege uyuşmazlığı vardır, bunlar senin 

önünde engeldir’ diye dayatmada bulunmazdı.  

Yunanistan’ı içeriye alırken de Yunanistan’ın çeşitli sorunları 

vardı. İspanya’nın sorunları vardı. İngiltere’nin de sorunları vardı. Ama 

“gelin, içeride çözeriz” dedi. Türkiye’ye ise ‘sen sorunlarını çöz de gel’ 

demesi, AB’nin Türkiye’yi yarın da birliğe almama düşüncesinden 

kaynaklanan bir gerekçedir.   

Aynı şey AGSP meselesinde de ortaya çıktı. AB “Türkiye karar 

mekanizmasının içinde olmasın” diyor. Eğer yarın alacak olsa Ege ve 
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Kıbrıs meselelerinde olduğu gibi AGSP meselesinde de “ben şimdiden 

Türkiye’yi karar mekanizmasının içine alırım, çünkü yarın onu da 

birliğe alacağım, o zaman hiçbir mesele kalmayacak. Tam üye olarak 

Türkiye AB’nin içinde AGSP’nin de karar vericisi konumunda olacak” 

der idi. Ama bunun tam tersini söylemektedir. “karar alma 

mekanizmasının içinde olma, ama alınan kararlara uy.”  

29 Temmuz 2005 tarihinde hükümetimiz GB’nin, yeni üyelere de 

uygulanması hususundaki (GKRY dahil) Ek Protokolü imzalamıştır. 

Aslında Kıbrıs ile ilgili tüm haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına 

gelen bu protokol ile Türkiye limanlarını Rumlara açacağını da teyit 

etmiştir. Hükümet iç tepkileri bir ölçüde yatıştırabilmek amacıyla da 

aynı gün bir de deklarasyon yayınlayarak; “ek protokoldeki imza, 

Güney Kıbrıs’ı tanıdığımız anlamına gelmemektedir” şeklinde bir 

beyanda bulunmuştur”.  

Ancak, bu tür deklarasyonların uluslararası hukuk açısından bir 

değeri olmadığı ve sadece Türkiye’yi bağladığı çok iyi biliniyor. Bu 

gerçek de inkâr edilmiş ve iç kamuoyuna sanki deklarasyonu 

yayınlamakla her sorunun çözüldüğü intiba verilmiştir. Asıl yapılması 

gereken metne resmen rezerv koymaktı ancak bu yapılmamıştır.  

Zaten AB de, 21 Eylül 2005 tarihinde karşı bir deklarasyon 

yayımlayarak, “Türkiye’nin deklarasyonunu tanımadığını, ek protokolü 

aynen uygulamamız gerektiğini, uygulanmazsa müzakerelerde sorun 

çıkar” demiştir.  

Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakereleri hazırlanan bir 

müzakere çerçeve belgesi kapsamında Ekim 2005 ayında açılmıştır. 

Ancak AB müzakere çerçeve belgesi bugüne kadar hiç bir aday ülke için 

kullanılmayan bir ifade tarzı ile yazılmış olup çok ciddi tuzaklar 

içermektedir.   

Maalesef bu kadar hayati bir konu da önceden Meclis Dışişleri 

Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Karma Parlamento 

Komisyonlarımızda görüşülmemiş, sadece tarafımızdan AB üyesi 

olmayan ABD’nin Dışişleri Bakanı bilgilendirilmiştir.   

Kıbrıs’ın feda edildiğine dair önemli bilgiler detaylı olarak  

3 Ekim 2005 tarihli Müzakere Çerçeve Belgesi’nin satır aralarında 
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bulunmaktadır. Bu belgenin Kıbrıs ile ilgili bölümlerinde şu ifadeler yer 

almaktadır: 

Madde 6, par. 6: "Kapsamlı bir çözüm için uygun ortamın 

yaratılmasına katkıda bulunmaya yönelik adımlar atılması ve Kıbrıs 

Cumhuriyeti (Rum Kesimi) dahil tüm AB ülkeleriyle Türkiye arasındaki 

ikili ilişkilerin normalleştirilmesinde ilerleme kaydedilmesinin yanı sıra 

BM nezdinde ve birliğin üzerine inşa edildiği ilkeler doğrultusunda, 

Türkiye’nin Kıbrıs sorunu için kapsamlı bir çözüme ulaşma çabalarını 

devamlı olarak desteklemesi". 

Metni yorumlarsak, buradaki “normalleştirilmesinde ilerleme 

kaydedilmesi”; diğerlerine de atıfta bulunulduğu için tanıma anlamına 

gelmektedir. “Birliğin üzerine inşa edildiği” ifadesi ve paragrafın 

tümünde belirtilmeye çalışılan husus ise AB’nin bu konuda BM ile 

birlikte taraf olduğunun altının çizilmesidir. (Türkiye yıllardır AB’yi 

Kıbrıs sorununda taraf pozisyonuna sokmak istemiyordu.) 

Madde 6 par. 7: “Türkiye’nin ortaklık anlaşmasından ve ortaklık 

anlaşmasını tüm yeni AB üye devletlerini içine alacak şekilde genişleten 

ek protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini, (özellikle de AB-Türkiye 

Gümrük Birliği ile ilgili olanlar) yerine getirmesi ve düzenli bir şekilde 

revize edilen katılım ortaklığı belgesinin uygulanması”. Buradaki 

yükümlülükler konusu “limanları (hava ve deniz) Rum tarafına aç” 

demektir. Limanların açılması sonrasında Rumlar bu sefer de 

diplomatik temsilcilik açma talebinde bulunacak; bunu takiben konu 

Avrupa Adalet Divanı’na götürülecek ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’ni tanıdığı konusunda bir karar çıkartılacak, KKTC kuzeyde 

egemenlik haklarını kaybedecek, bölge Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 

egemenliği altına girecektir. En önemlisi de KKTC’nin hukuki varlığının 

dayandığı uluslararası anlaşmalar, garanti anlaşması da dahil tamamen 

ortadan kalkacak, KKTC ayrı bir siyasi varlık olma hakkını tamamen 

kaybedecektir.  

Limanların açılması süreci basit olarak budur. O zaman kendi 

kendimize soralım: Limanları açıp, KKTC’yi tarihe gömecek ve Kıbrıs’ı 

Rumlara teslim edecek miyiz? 

Madde 10: “Katılım, birlik müktesebatı olarak bilinen, birlik 

sistemine ve birliğin kurumsal çerçevesine bağlanan hak ve 
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yükümlülüklerin kabulünü gerektirir. Türkiye bu müktesebatı, katılım 

tarihindeki haliyle uygulamak zorundadır. Ayrıca, katılım, mevzuat 

uyumuna ilaveten, müktesebatın zamanında ve etkili olarak 

uygulanmasını da gerektirir. Müktesebat sürekli olarak gelişmekte 

olup,:Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın kararlarını, Birlik 

çerçevesinde kabul edilen hukuken bağlayıcı olan veya olmayan diğer 

işlemleri (örneğin, kurumlar arası anlaşmalar, ilke kararları, bildirimler, 

tavsiyeler, kılavuzlar), ortak dış ve güvenlik politikası çerçevesinde 

kabul edilen ortak eylemler, ortak tutumlar, deklarasyonlar, sonuç 

bildirgeleri ve diğer işlemleri, topluluklar tarafından veya topluluklar ve 

üye devletler tarafından birlikte akdedilen uluslararası anlaşmalar ve 

üye devletlerin birlik faaliyetlerine ilişkin olarak aralarında akdettikleri 

uluslararası anlaşmaları içermektedir 

Bu madde ile AB ile mevzuat uyumu sürecinde bulunan Türkiye 

için hukuken bağlayıcı olsun veya olmasın AB içindeki tüm kurumlar 

arası anlaşmalar, ilke kararları, açıklamalar, tavsiyeler, deklarasyonlar 

müktesebat niteliğinde olacaktır demektedir. Bunun anlamı ise bugüne 

kadar tavsiye niteliğinde olan Avrupa Parlamentosu kararları ve 

deklarasyonlarının bundan böyle hukuki bağlayıcılığa sahip olacağıdır. 

Kısacası AP’nin Ermeni soykırımı konusunda aldığı karar 

Türkiye’yi bağlayacaktır; tanımak zorundasınız Ermeni soykırımını 

yoksa AB’ye üye olamazsınız, AP kararına göre bu bir ön şarttır, bunun 

başka bir yorumu yoktur. O zaman tekrar soralım kendimize, Ermeni 

soykırımını kabul edecek miyiz? 

Önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosu toplandığında bir 

karar daha alacak ve diyecek ki İmralı’daki terörist başını affettim 

derhal serbest bırakın, yoksa AB üyesi olamazsınız, bu belgeye göre 

bunu diyebilirler ve Türkiye için de bu hukuken bağlayıcılığı olan bir 

karar olur uymak zorundasınız. O zaman tekrar kendimize dönelim ve 

soralım; terörist başının serbest bırakılmasına evet diyecek miyiz? 

Madde 3: Ekim 2004 tarihli Türkiye’nin üyelik perspektifinden 

kaynaklanan hususlar hakkında raporda (etki raporu) ortaya konan tüm 

konuları kapsayacak şekilde izler.  

Gelelim bu madde altında gizlenen gerçeklere. 2004 Etki 

Raporuna baktığınızda Kürt ve Alevi azınlıklardan bahsediyor, Lozan 
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eleştiriliyor, “neden Lozan’a da bunları sokmadınız” diyor, “patriğin 

ekümeniklik sıfatı tanınacaktır” diyor, “ruhban okulu açılacak, Rum 

vakıflarının talepleri yerine getirilecektir” diyor, “Dicle ve Fırat 

üzerindeki baraj ve sulama sistemlerini uluslararası yönetime bırakın” 

diyor ve sonuçta bunların tamamını eksiksiz yerine getirmeniz 

gerekmektedir diyor. Dönelim tekrar kendimize ve soralım mı, kabul 

edecek miyiz diye? 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi bu belgede yer alan 

tuzaklar saymakla bitmez; tek başına bir sempozyum konusu olabilir. 

Müzakere tekniklerine uzak, geçmişte bizi bu kelime oyunlarıyla nasıl 

aldattıklarını okumamış ve yaşamamış, daha önce batılılarla anlaşma 

masalarına oturmamış biriyseniz, onların metinde kullandıkları 

kelimelerin aslında sözlük anlamının tam tersi bir mana taşıdığını 

bilmez, beyinlerinden geçen düşünceleri okuyamaz ve her zaman için 

bilerek veya bilmeyerek hayatı çıkarlarınızı kendi elinizle düşmanınıza 

teslim etmiş olursunuz ve bu belgeyi de “ne kadar güzel” diye 

savunursunuz.   

Son olarak belgenin iki ve üçüncü maddelerinde yer alan 

“hazmetme” konusunu vurgulamak istiyorum.  

Madde 2: Birliğin hazmetme kapasitesi de dahil, tüm Kopenhag 

kriterleri göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin üyelik 

yükümlülüklerini tam olarak üstlenecek durumda olmaması halinde 

Avrupa yapılarına mümkün olan en güçlü bağlarla kenetlenmesi 

sağlanmalıdır.”  

Bunun manasını da belgede bizim önümüze konan şartları 

sıraladıktan sonra şu şekilde tercüme edebiliriz: Ey Türkiye sen önce, 

- Yunanistan’ın 12 mil karasuları genişliğini kabul et, 

- Kıta sahanlığının sınırlandırılması sorununu Uluslararası 

Adalet Divanı’na götür, 

- Limanlarını Rum gemi ve uçaklarına aç, KKTC’yi tanımaktan 

vazgeç, 

- Rumların NATO’ya üye olmalarına onay ver, 

- Ruhban okulunu aç, patriğin ekümenikliğini tanı,  
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- Güneydoğu için federatif bir yapı benimse, 

- Terörist başını serbest bırak, 

- Boğazların denetimini AB’nin etkin olacağı bir komisyona 

devret, 

- Kürtleri ve Alevileri azınlık olarak tanı, 

- Ermeni soykırımını tanı ve Ermenilere tazminat öde, 

- Nükleer enerjiden yararlanmak için tedbir almayacağına söz 

ver, 

- Fırat ve Dicle nehirlerinin kontrolünü bana devret, 

- Türk vatandaşlarının serbestçe AB ülkelerinde dolaşabileceğini 

ve çalışabileceğini aklının ucundan dahi geçirme, 

- TSK bölücülük ve laiklik karşıtı faaliyetler hakkında istihbarat 

toplamaktadır; istihbarat toplamaya derhal son ver ki Türkiye daha 

rahat parçalansın. (2006 İlerleme Raporu, Sivil –Asker İlişkileri) 

Tabi ki bunlar sadece bu aşamaya kadar önünüze gelen 

taleplerdir. En iyimser bir tahminle önümüzdeki on beş yıllık süreçte de 

gelecek talepleri de tam anlamıyla karşıla, ben de gidip AB ülkelerine 

“Türklerin AB’ye girmesini içinize sindirebilir misiniz diye sorayım. 

Eğer bu ülkelerden bir tanesinde bile %51 hayır çıkarsa o zaman ben de 

sana “kusura bakma, bugüne kadar ulusal güvenlik çıkarların dahil 

verilebilecek tüm tavizleri verdin, ülkenin bölünmesini kabul ettin, 

ekonominin, Gümrük Birliği yüzünden çökmesine göz yumdun, Ermeni 

soykırımını kabul ettin ve Ermenilere tazminat ödedin, Kıbrıs’ı verdin, 

çok teşekkür ederim ama ne yapayım görüyorsun biz içimize yine de 

sindiremedik, sen en iyisi mi kapının önünde beklemeye devam et, yeni 

taleplerimiz olunca biz sana bildiririz, sen de yerine getirmeye devam 

edersin”. 

Müzakere Çerçeve Belgesi ile olarak Meclis Dışişleri 

Komisyonunda “hazmetme” konusunun ne anlama geldiği kendisine 

sorulduğunda AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Olli Rehn işte 

yukarıda söylediğime yakın bir cevap vermiştir, hem de komisyondaki 

yirmi milletvekilinin önünde.  
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Kısaca anlatmaya çalıştığım, 3 Ekim 2005 tarihli bu belge 

bilindiği gibi ülkemizde büyük bir başarı kazanılmış gibi takdim edildi, 

ilgililer tarafından televizyonlarda, meydanlarda, Meclis’te hamasi 

sözlerle büyük bir heyecan içinde duyuruldu, Türk halkı da bu 

gelişmeden, kazanılan başarıdan büyük bir memnuniyet duydu ve çok 

sevindi. Ancak, mecliste bu konu ile ilgili yapılan görüşmeleri maalesef 

Türk halkı izleyemedi çünkü o gün büyük bir aksilik olmuş ve her 

zaman canlı yayın yapan meclis televizyonunda arıza çıkmıştı. Biz 

büyük bir başarı kazandık peki batılı dostlarımız bu belge hakkında ne 

gibi yorumlarda bulundular, inceleyelim;   

Son dakikaya kadar Türkiye’nin AB üyeliğini engellemeye 

kalkan ve Türkiye’ye özel statü verilsin lafını metne koydurmak isteyen 

Avusturya Başbakanı Schüssel ne diyor? “Bu metnin kabulünden gurur 

duyuyorum”; Kıbrıslı Rumlar ne diyor? “Çok tatmin olduk” diyorlar. 

Yunanistan “Çok tatmin oldum “ diyor.  

Bu kadar hayati bir konuda temel görüşleri birbirine zıt iki 

kesimin de aynı belgeden son derece memnun olması tamamen eşyanın 

tabiatına aykırı bir durum. Dolayısıyla taraflardan biri korkunç bir 

yanılgı içinde olmalı, umarım biz yanılmıyoruzdur.  

Müzakere çerçeve belgesi kapsamında gelinen nokta nedir? 

Türkiye’nin KKTC’ye uygulanan izolasyonlar kaldırılıncaya kadar, 

Gümrük Birliği Ek Protokolü gereğince hava ve deniz limanlarını 

Rumlara açmaması üzerine, AB Konseyi, sekiz başlıkta müzakerelerin 

askıya alınması ve diğer başlıkların da ek protokol uygulanmadan 

kapatılmaması yönünde karar almıştır.  

Biz limanlarımızı açmadık. Niye açmamız gerekiyordu? Gümrük 

Birliği Ek Protokolü gereği. Doğru, o zaman AB de normal şartlarda ne 

yapmalı? “Ey Türkiye, sen Gümrük Birliği kapsamındaki taahhütlerini 

yerine getirmedin, dolayısıyla biz de Gümrük Birliğini askıya alıyoruz” 

demesi lazım tabi ki. Yine kendimize soralım AB’nin böyle bir yaptırım 

uygulayacağına ihtimal veriyor musunuz? Peki neden? 

Askıya alınan bir madde nasıl açılmaktadır? Oybirliğiyle. Yani 

GKRY “evet” demeden başlık açılmayacaktır. AB üyesi her ülkenin, otuz 

beş başlığın her açılıp kapanmasında (35x2=70) ve biri de nihai aşamada 

katılım anlaşması için olmak üzere yetmiş bir kez veto hakkı bulunuyor. 
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Diğer bir deyişle Türkiye için 27 üye X 71 kez = 1917 veto hakkı mevcut. 

GKRY, 730 binlik nüfusu ile 455 milyonluk AB’nin Malta ve 

Lüksembourg’dan sonra nüfus açısından üçüncü küçük üyesi. Ancak, 

nüfusu AB’nin yalnızca %1,6’sını oluşturuyor iken, oy birliği ilkesi 

nedeniyle müzakere başlıklarının açılıp kapanmasında diğer yirmi altı 

üye ile eşit oya sahiptir.  

Kıbrıs’ın kaybedilmesinin beraberinde getireceği bir diğer sonuç 

da psikolojiktir. Türkiye’nin elli yıldır savunduğu bir davadan geri adım 

atması, Türkiye’nin uluslararası arenadaki prestijini sarsacaktır. Bundan 

sonra Türkiye rahatlıkla taviz koparılabilen bir ülke olarak 

algılanacaktır.  

Türkiye’de yaşayan ve AB ülkelerine hiç gitmemiş, tüm bilgisi 

siyasilerin kendilerine verdikleri vaatlerle sınırlı olan bir vatandaşımızın 

AB ülkelerinin gerçek yüzünü ve niyetlerini anlayabilmesini 

bekleyemezsiniz. Ancak, AB ülkelerine gittiğinizde, insanlarıyla 

konuştuğunuzda, onların kültürüne, yaşam biçimlerine şahit 

olduğunuzda, müzelerini gezip tarihe nasıl baktıklarını gördüğünüzde, 

Türkiye’den bu ülkelere kırk yıl önce gitmiş olmasına karşılık halen hiç 

bir konuda uyum sağlayamamış vatandaşlarımızın davranışlarını ve 

onlara karşı olan reaksiyonu gözlemlediğinizde, kendi hükümeti kabul 

etse bile, bir Avrupa Birliği vatandaşının hiç bir şekilde Türkiye’nin 

Avrupa’ya girmesine evet demeyeceğini anlarsınız.   

"Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giremeyeceği kesindir. Bunu, 

Avrupalılar söylemektedir, Avrupa’nın önde gelen bütün politikacıları 

söylemektedir, Avrupalı filozofların hepsi söylemektedir; çünkü, 

Avrupa Birliği bir Hıristiyan birliğidir. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu, 

dünkü, Avrupa Birliği’nin başındaki Delors söylüyor, dünkü İngiliz 

Başbakanı söylüyor, bunu Avrupa’da herkes söylüyor, herkes biliyor." 

Bu sözleri Yüce Meclisin huzurunda Sayın Dışişleri Bakanımız 

söylemiştir. Bu sözleri arkadaş ortamında veya iş toplantısında 

söyleyebilirsiniz, şu anda olduğu gibi akademik bir ortamda dile 

getirebilirsiniz. Ancak, Dışişleri Bakanı meclis kürsüsünde bunları 

söyler ise bu, devletin resmi görüşüdür anlamına gelir. Demek ki 

devletin yetkili makamları da AB’nin ikiyüzlü davranışlarının 

farkındadır, gerçek niyetini bilmektedir. 



 

 152 

Dolayısıyla hazmetme ve kültür kapsamında söylenmek istenen 

bir husus daha karşımıza çıkmaktadır: AB bir Hıristiyan birliğidir; 

Türkiye de AB’ye girebilmek için dinini değiştirmelidir. Bu husus 

bugüne kadar doğrudan telaffuz edilmemiştir. Ancak AB’ye üye ülkeler 

arasında kaç tane Müslüman ülke olduğuna bakarsanız bunu anlamak 

zor değildir.       

Son zamanlarda Almanya Başbakanı Merkel ise AB’nin bir 

Hıristiyan birliği olmadığını vurgulamak için bir açılım daha yapmış ve 

AB’ye girebilmek için sadece Hıristiyanlığın gerekli olmadığını, Musevi 

kökenin de kabul edilebileceğini açıklamıştır. Almanya Başbakanı bu 

açıklama ile de yetinmemiş ve büyük bir dürüstlükle Türkiye’ye belki de 

bugüne kadar üyeliği hakkında kamuoyu önünde verilmiş en net mesajı 

vermiştir. Merkel, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili sorulara "size bütün 

söyleyebileceğim, ilişkilerimiz 50 yıl içinde daha yakın olacaktır" 

demiştir. Kısacası 50 yıl sonra bile Türkiye AB üyesi olamayacaktır. 

Buna benzer bir açıklamayı AB’nin genişlemeden sorumlu 

komiseri Gunther Verheugen yapmıştır. Geçtiğimiz yıl Almanya’da bir 

basın toplantısında Alman gazetecinin “Türkiye’yi AB’ye 

almayacağımızı neden açık açık söylemiyorsunuz?” sorusuna verdiği 

cevap “Akıllı insanların anlayacağı bir biçimde söylüyoruz, daha ne 

yapalım.” olmuştur. 

Şimdi ise artık yolun sonuna gelinmiştir. AB’nin bu belgelerle 

Türkiye’yi tam üyeliğe değil, imtiyazlı ortaklığa götüren bir yol haritası 

çizmiş olduğu açıktır. Bu durumda Türkiye, AB ile ilişkilerini yeni bir 

zemine oturtmak mecburiyetindedir 2020’ye kadar AB’nin 

genişlemesinde yer alamayacağımız belli olduğundan, AB süreci bu 

şekilde idare edildiği müddetçe, halkın aklına sadece hükümete karşı iç 

dinamiklerin engellenebilmesi maksadıyla kullanıldığı gelecektir.  

Tüm bu gelişmeler ve gelinen son nokta kapsamında Türkiye 

neler yapmalı, nasıl bir strateji oluşturmalıdır? 

AB iç ve dış politikamızda ulusumuz için kendi içinde bir amaç 

değil, refah ve gelişimimiz için bir araç olmalıdır. Avrupa 

deneyimlerinden yararlanılabilir ama Türkiye’nin AB’ye tam üye 

olamaması kendi refah toplumunu oluşturmasına bir engel değildir. 

Türkiye’nin iç dinamikler üretemediği, toplumumuzun sadece AB’nin 
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yukarıdan dayatmaları ile ileriye gidebileceği yönündeki tavır kabul 

edilmemelidir. 

Türkiye AB ile müzakere sürecinde diğer adaylarla eşit koşullara 

tabi tutulmalı; Kopenhag kriterleri haricindeki Kıbrıs, Ege sorunları ve 

Lozan Antlaşması gibi siyasi kriterleri kesinlikle kabul etmeyeceğimiz 

ve görüşmeyeceğimiz belirtilmelidir 

Türkiye ekonomisinin aleyhine tek yanlı olarak işleyen ve 

Türkiye’nin AB dışındaki üçüncü ülkelerle ticaretine kısıtlamalar getiren 

Gümrük Birliği bir an önce kaldırılmalı veya yeniden düzenlenmelidir.  

Türkiye AB’den, Kopenhag kriterlerini eksiksiz ve mükemmel 

surette yerine getirdiği takdirde, diğer aday ülkelere yapıldığı gibi 

kendisine de tam üyelik statüsünün verilip verilmeyeceğini sormalı ve 

bu hususta resmi bir yanıt talep etmelidir. Bu talebin TBMM tarafından 

alınan bir karara dayanması bu girişime ağırlık kazandıracaktır.  

AB’den bu konuda yanıt alınıp Türkiye önünü görünceye kadar 

ülkemiz açısından en isabetli hareket hattı, AB ile ilişkilerindeki 

konuların iki gruba ayrılması suretiyle ele alınmasıdır. Birinci grup, AB 

müktesebatına ilişkin olanları kapsayacaktır. Bu çerçevede, Türkiye, 

demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ekonomik, sosyal ve 

çevreye ilişkin olan alanlarda, hem yasama hem de uygulama 

açılarından üstüne düşeni en mükemmel şekilde yerine getirmelidir. 

İkinci grup ise, müktesebat dışında kalan ve Türkiye’ye ön şart olarak 

dayatılmaya çalışılan hususlardır. Kıbrıs, Ege sorunları ve Lozan 

Antlaşması’na ilişkin konular bu gruba dahildir. Kendine net ve 

tartışmasız bir üyelik hedefi verilmedikçe, Türkiye bu konuları AB ile 

kesinlikle görüşmemelidir.  

Ada’da, “BM Genel Sekreteri yönetiminde kapsamlı bir çözüm 

olmadan, Kıbrıs sorunu ile ilgili hiçbir açılım yapmıyoruz”, denilmeli 

ayrıca “Gerekirse AB’ye tam üyelikten dahi vazgeçeriz” şeklinde bir 

deklarasyon yayımlamalıyız. Yüce Türk milletine de ancak bu yakışır. 

Takdimimi Büyük Atatürk’ümüzün şu anda yaşadıklarımıza ve 

tartıştığımız konulara, o inanılmaz öngörüsüyle, bundan yaklaşık 80 

sene önce verdiği cevapla noktalamak istiyorum. 
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“Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve 

medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş 

vadisine yuvarlanadurmuştur. 

Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat 

almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri 

Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi.  

Halbuki, hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, 

ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih, böyle bir hadiseyi 

kaydetmemiştir." 

Mustafa Kemal Atatürk 
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İKİNCİ OTURUM SORU-CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Soru: Prof.Dr. Nurşen MAZICI 

Ben Ütğm. İlker AVCI’nın sunumuna izin verirseniz küçük bir 

katkı yapmak istiyorum. Biz federal devletlerin oluşumuna 

baktığımızda, örneğin Amerika’da örneğin Almanya’da bunların önce 

prenslikler şeklinde örgütlendiğini daha sonra da kader birliği yapmak 

üzere bir araya geldiklerini görüyoruz. Amerika’da da böyle olmuştur, 

13 tane eyalet federal olarak birleşip İngiliz emperyalizmine karşı ortak 

kader birliği yapmıştır. Almanya’da da Bismarck döneminde küçük 

prenslikler birleşerek ulusal birliğini tamamlamıştır. Oysa hiçbir zaman 

bir ulus devlet parçalanarak federal devlet olmamıştır. Tarihte hiçbir 

örneği yoktur. O bakımdan Türkiye’de şimdi ulus devletten 

federasyonlar çıkarılır mı tartışması, anayasaya aykırı olmasının dışında 

tarihsel sürece de aykırıdır. Ben sadece bunu eklemek istedim. Teşekkür 

ederim.  

Soru: Prof. Ali ARSLAN (İstanbul Üniversitesi)  

Ben Esra Hanım’a bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir noktayı 

açmasını isteyeceğim özellikle. Türkiye’nin, BAB sürecinde ve Avrupa 

Kolordusu’nun kurulması sürecinde özellikle Amerika’nın itirazları ve 

Türkiye’nin NATO’daki fonksiyonunu kullanması karşısındaki Avrupa-

Amerika çatışmasındaki konuları gündeme alırsak, şimdi nasıl olur da 

Türkiye hem AB’ye ve diğer taraftan NATO’ya yakın olabilir? İkisine de 

aynı mesafede yakın olması gerçekten mümkün mü? Çünkü sizin tebliğ 

konunuz geriye doğru değil ileriye doğru bir izahtı. İleride bu iki güç 

birbirine ne kadar yaklaşacak savunma açısından? Çünkü biz 

Amerika’nın Avrupa Kolordusu hakkındaki durumunu biliyoruz. Siz de 

biliyorsunuz elbette. Şimdi burada esas sormak istediğim, ABD’nin 

özellikle NATO’nun Avrupa’nın batı bölgesinden çekilerek doğuya 

doğru Çek, Polonya ve en sonda geçenlerde Yunanistan’a füze 

yerleştirmesi noktasından bakarsanız acaba nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye AB’ye giremedi, Amerika bu hatta yerleşti, yani Baltık-İstanbul 

hattındaki ülkelere yerleşti. O zaman AB savunma açısından doğu-batı 

olarak mı parçalanacak? Yani burada bir füze kalkanı olursa o zaman bu 



 

 156 

gelecekte bizim karşımızda problem çıkaracak. Yani ABD buraya 

yerleştiği zaman, ki bizim dışımızda yerleşiyor, bizim inisiyatifimiz yok 

orada, biz NATO’da kalırsak ABD ile beraber mi olacağız, Avrupa buna 

ne geliştirecek, biz buna nasıl etki edeceğiz? Bence bunun geleceğe 

yönelik olarak ciddi bir şekilde daha net bir şekilde ortaya konulması 

gerekir diye düşünüyorum ve sizden Türkiye AB’ye girmediği zaman 

ve Amerika’nın da buraya yerleşmesi karşısında durum ne olacak, bu 

konuda görüşünüzü istiyorum. Ayrıca Avrupa Ordusu kurulduğunda 

acaba bizim Amerika ile ilişkilerimiz boyutu ile Avrupa karşısındaki 

durumumuz ne olacak, bu konuda izah istiyorum. Teşekkür ederim.  

Yrd.Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU  

Benim bildiri metnimde şöyle bir şey vardı. Evet, haklısınız bazı 

konuları daha hızlı geçmek durumunda kaldım. Ama sizin söylediğiniz 

şekilde şu aşamadan itibaren baktığımızda AB’nin kendine ait tam ve 

bütünleşmiş ortak dış güvenlik politikasından bahsetmek mümkün 

değil. Bunun en azından kısa ve orta vadede mümkün olacağını da 

sanmıyorum. Çünkü genişledikçe çıkarların ve önceliklerin daha fazla 

değiştiğini görüyoruz ve kendi aralarında bir siyasi irade beyanları yok. 

Dolayısıyla böyle bir çerçeve içerisinde Türkiye’nin AB ile ilişkileri 

genellikle dış politika bağlamındadır; eğer mümkün olursa üye olması 

halinde Türkiye’nin AB’nin uluslararası, küresel anlamda söylüyorum 

bunu, bir aktör olmasına faydalı bir üye olacağı değerlendiriliyor. 

Dolayısıyla bu anlamda Türkiye ile AB ilişkilerinde şu anda, 

müzakereler sürecinde Türkiye’den beklenen ortak dış güvenlik 

politikasını birebir şekilde AB’ye uydurması gibi bir şey söz konusu 

olamaz. Çünkü zaten müzakerelerde o konuda bir müktesebat aktarımı 

yok Türkiye açısından, çıkarları var, birlikte hareket ediyor gibi 

gözüküyor ama dediğim gibi AB’nin dayatması sonucu ortaya çıkmış 

bir şey değil. Öte yandan NATO ile AB’nin ilişkileri bağlamında, bir 

stratejik ilişkiler bağlamında Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a koymuş 

olduğu çok ciddi bir şey söz konusu. Bir engel söz konusudur. Bu da 

NATO ile AB ilişkilerini bloke ediyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 

NATO’daki üyeliği hala Türkiye açısından vazgeçilmez. Amerika ile 

ilişkileri bağlamında, son dönemde özellikle Ermeni yasa tasarısı dahil 

olmak üzere Kuzey Irak’taki politikası konularında şunu söyleyeyim: 

Aslında benzer düşünüyor fakat uygulama araçlarının farklı olduğunu 
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görüyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda tabi ki ilişkilerde, çıkarlarda bir 

farklılaşma söz konusu ama her şeye rağmen ben NATO’nun Türkiye 

için her halükarda önemli olacağını düşünüyorum. Amerika’nın bu 

bölgeye gelişiyle, yani üsleri açısından ve Karadeniz’deki farklı algılayış 

ve çıkarları bağlamında Çek Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, 

Romanya’ya, bölgede Türkiye ile Amerika ilişkilerinde özellikle 

Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri ve Amerika’nın bölgedeki etkinliğini 

kırması açısından birtakım çıkar farklılıkları söz konusu. Ama ben her 

şeye rağmen NATO’nun Türkiye’nin geleceği açısından, AB’nin 

savunma politikası çok muallâk olduğu ve içi dolu olmadığı için, daha 

ön planda olacağı ve sonuna kadar da buradaki imkânını ve veto 

kabiliyetini Güney Kıbrıs’ı almayarak, aradaki ilişkiyi bozma 

bağlamında, yani NATO ile AB’nin birlikte hareket etmesini 

engelleyecek şekilde kullanacağını düşünüyorum.  

Soru: Yzb. Mehmet YILMAZ: 

Sorumu Ütğm. İlker AVCI’ya yöneltmek istiyorum. AB’nin ulus 

devlet yapılarına yaklaşımını ilgili ülkenin AB’ye üye olmasına ya da 

olmamasına göre değişeceğini ve üye ülkelerin ulusal birliğini 

desteklemekten yana bir tavır içerisinde olacağını belirttiniz. AB üyesi 

İspanya’nın ETA ile ilişkilerine bakıldığında ETA’nın konumunu 

güçlendirdiği görülmektedir. İspanya’nın iç kamuoyunda bunun günah 

keçisi olarak AB görülmektedir. Eğer AB’ye üye olunmasaydı ETA’nın 

bu kadar güçlenemeyeceği yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Bu 

kapsamda Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda AB’nin 

Türkiye’nin üniter yapısını korumaktan yana tavır alacağını 

değerlendiriyor musunuz? Öyle olsa da üye oluncaya kadar geçen süreç 

içerisinde AB’nin yaklaşımı nedeniyle, Güneydoğumuzda gelişen 

olaylardan geriye dönüş söz konusu olmayabilir mi?    

Ütğm. İlker AVCI 

Teşekkür ederim Komutanım. Ben konuyu self determinasyon 

yani kendi kaderini belirleme hakkı çerçevesinde değerlendirdim. Ve bu 

konudaki ayrılma talepleri bağlamında incelemiştim. Şimdi AB 

içerisinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi süreci devam ediyor. 

Avrupa Parlamentosu da yerel yönetimlere Avrupa mekanizmalarıyla 

doğrudan ilişki kurmasına imkân tanıyor. Bunların çoğu da ekonomik 
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bağlamda ama böyle bir süreç devam ediyor. Nitekim tebliğimde asıl 

Avrupa bütünleşmesinin Avrupa’nın ulus devletin ulus altı çözülüşü ile 

mümkün olabileceğini savunmuştum. Dolayısıyla şu andaki yaklaşım şu 

şekilde: Eğer bölge, Bask bölgesinden bahsettiniz, tamamen bir toprak 

bütünlüğü ile ayrılıp ayrı bir devlet olma yönünde hareket ederse 

AB’nin yaklaşımı “biz bunu AB dışında bırakırız” yaklaşımı. Ama 

bunun dışındaki yerel yönetimlerin güçlendirilmesini, 

özerkleştirilmesini, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, kültürel 

anlamda daha güçlü olmasını AB savunuyor. Türkiye’ye gelirsek, bizim 

üyelik sürecine gelirsek ben açıkçası, bizim üyelik sürecinde daha çok 

İŞİPEK Albayımın da savunduğu gibi üyeliğin kısa ve orta vadede pek 

kolay kolay gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim 

görüşüm, yine tebliğimde arz ettiğim üzere, bu sürecin idari özerklik, 

federalizm ve hatta hatta bağımsızlık yönünde ilerleyebileceği ve bu 

üyelik süreci içerisinde bunun desteklenebileceği yönünde. Dolayısıyla, 

eğer biz bir gün AB’ye girmiş olursak, AB’nin bu konudaki tarzını, 

Türkiye açısından bir ayrıcalık yapmayacağını, yani içerdeyken bir 

farklılık yaratmayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi kısa ve orta 

vadede de üyeliği öngörmüyorum. Bu üyelik de gerçekleşmeyeceği için 

bu özerklik ve federalizm yolunda ayrılmaya yönelik olarak gelişimin 

de süreceğini ve belki biz gerekli davranışlarda bulunmazsak 

hızlanabileceğini düşünüyorum.   

Soru: Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi) 

Acaba gerçekten de Sayın Üsteğmenimizin ve de Sayın 

Yüzbaşımızın söylediği gibi bugün karşımızda Türkiye’nin karşısında 

monofizist tek bir AGSP veya onun temelini oluşturan bir ortak dış 

politika ve güvenlik politikası mevcut mu? Yoksa Nurşen Mazıcı 

Hocamızın da tarihsel kökenini belirttiği gibi Avrupacı ve Atlantikçi 

temel olarak algıladığımız egemenlik teorisine bakarsak, karşımızda 

Türkiye olarak birden fazla bir Avrupa ve Avrupa’nın dış politika ve 

güvenlik politikası oluşturmada farklı bir yapısı mı mevcut? Bunu biraz 

daha açmanızı rica edeceğim. İkincisi, güncel bir konu olarak siz biraz 

değindiniz ama Sayın Hocam, en son İsrail’in Lübnan’a saldırısı 

sırasında insani amaçlarla ve Türkiye’nin Ankara Mutabakatında 

kazandığı edinimleri bölme veya bir şekilde yok etme babında başlayan, 

Türkiye’nin NATO üyeliği üzerinden engellediği ama AGSP üzerinden 
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tekrar gündeme getirilen Fransa ile GKRY arasındaki bu askeri 

ilişkilerin Türkiye’ye yansımaları ne olabilir ve Türkiye neler 

yapmalıdır?   

Yrd.Doç.Dr.Esra HATİPOĞLU 

Öncelikle haklısınız. AB’nin ortak dış ve güvenlik politikası 

AB’nin sahip olduğu tarım politikası ya da ticaret politikası gibi ya da 

Maastricht’in ilk sütunu olarak adlandırılan Avrupa Topluluğu’nda da 

olduğu şekilde bir uyumlaştırmadan ya da uyumlu hareketten 

bahsetmek mümkün değil, yeknesaklık olması ya da yeknesaklık 

olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü onlar hükümetler arası 

düzeyde, yani, hem ortak dış ve güvenlik politikası hem de adalet ve iç 

işlerinde işbirliği, hükümetler arası seviyede devam eden ve her üye 

ülkenin çıkarına uygun olarak veto hakkının olduğu ve oybirliği ile 

kararların alındığı bir alan, dolayısıyla bu şekilde baktığınızda aslında 

AB’nin üye olan ülkelerden beklediği daha kısıtlı. Müzakere sürecinde 

olan ülkelerden ise biraz daha fazla. Çünkü bunu irade beyanı olarak 

görüyor AB. Dolayısıyla üye ülkelerden beklediği sadece karşılıklı 

dayanışma ilkesi içinde olabildiğince en küçük ortak paydada birleşerek 

hareket etmek. Bu da bütün çıkarlar açısından oldukça zor ve en küçük 

ortak payda dilekler üzerine geliştiriliyor. Dolayısıyla dilek, temenni ve 

birtakım deklarasyonlarla gündeme geliyor. Bazen bunlar ortak eylem 

ve ortak tutuma da dönüşebiliyor. Ama AB’nin, müzakere eden ve 

müzakere sürecindeki ülkelerden biraz daha AB’ye yakın politikalar 

uygulaması isteği var. Ama bakıyorsunuz AB’nin tek ve yeknesak bir 

politika uygulamadığını görüyorsunuz, Irak Krizinde olduğu gibi. 

Dolayısıyla bir tarafta Atlantist İngiltere ve Polonya’nın davranış biçimi 

diğer tarafta Almanya ve Fransa’nın apayrı bir tutum takınması. 

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde de bunu çok rahat bir şekilde 

gördük. Dolayısıyla bugün gerçekten Türkiye’nin hangi Avrupa 

politikasına daha yakın hareket etmesi gerekir fikri üzerinde herhangi 

bir anlaşmaya varılabilmiş değil. O anlamda bunu mutlaka ortaya 

koymak lazım.  

Fransa’nın Güney Kıbrıs’la olan ilişkileri bağlamında, bunun ben 

Türkiye açısından iki yansıması olacağını düşünüyorum. Birincisi 

Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliği bağlamındadır. Çünkü bu en çok 

tartışılan konulardan bir tanesi. Türkiye’nin biraz elini güçlendirmesine 
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izin vermeme üzerine kurulabilecek bir yapılanma, bir de tabi 

Fransa’nın Orta Doğu’da etkinliğini arttırmak üzere Lübnan’da etkin rol 

oynama ve Amerika’yla Orta Doğu bölgesinde etkileşim içerisinde bir 

saha elde etme çabası olarak görüyorum. Çünkü aynı şekilde 

Ermenistan ile de bir bağlantı sağlayarak o bölgede Amerika’nın 

karşısında farklı bir eksen oluşturma çabası içerisinde. Tabi bu da bize 

gösteriyor ki aslında, komisyon ekonomik anlaşmayı herhangi bir 

üçüncü tarafla bütün üyeler adına yapabiliyor ama askeri anlaşmayı 

demek ki Fransa veya herhangi bir ülke çok rahat bir şekilde size karşı 

imzalayabiliyor ve uygulamaya koyabiliyor. Teşekkür ederim.  

Soru: Yzb. BAŞDEMİR 

Hocam benim sorum öncelikle size ve İŞİPEK Albayıma olacak. 

Bildiğimiz gibi Türkiye’nin AB müzakere sürecinde karasuları ile ilgili 

olarak Yunanistan’la ilgili birtakım sıkıntılar var. İŞİPEK Albayım 

bundan çok ayrıntılı olarak bahsetti. Peki, bu durumda Türkiye’nin 

yapması gerekenler neler olabilir? Çünkü Türkiye aynı zamanda AB’ye 

kendisi isteyerek giriyor ve müzakereleri de kendisi sürdürüyor. Bu 

müzakerelerin yerine getirilebilmesi için birtakım yükümlülükleri var. 

Bunları yürütürken aynı zamanda milli çıkarları zedelememek uğruna 

nasıl politikalar uygulayabiliriz? Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir 

miyim? Arz ederim.  

Alb.Ali Rıza İŞİPEK 

Teşekkür ederim. Takdimimin son kısmında da belirtmeye 

çalıştım, Türkiye AB’ye girmek istiyordur; doğrudur. Bizim milli 

politikaların da başında gelmektedir. Ancak Türkiye AB’ye diğer AB 

ülkeleri gibi girmek istemektedir. Bu, ne demektedir? Diğer AB ülkeleri 

hangi kriterlere göre girdi? Bir Bulgaristan, Romanya. Kopenhag 

kriterlerine göre girdi? Peki, Türkiye AB’ye girerken ne isteniyor? 

Kopenhag kriterleri mi isteniyor, hayır. Türkiye’ye siyasi kriterler diye 

yeni bir kriterler çıkartıldı, bunlar isteniyor. Türkiye AB’ye girecekse 

sadece Kopenhag kriterlerine uyarak, koşullarını yerine getirerek 

girmelidir. Bunun haricinde Lozan’dı, Ege Sorunu’ydu, karasularıydı, 

bunun gibi Kıbrıs gibi konuları görüşme gündemine dahi almamalıdır 

ve şunu söylemelidir: AB sen beni istiyorsan ben diğer AB üyeleri gibi 

girmek istiyorum, Kopenhag Kriterleri dahilinde girmek istiyorum, 
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siyasi kriterlerin hiçbirini de kesinlikle hiçbir şekilde kabul etmiyorum. 

Diğer AB üyesi ülkelere hiçbir zaman siyasi kriterler öne sürülmemiştir. 

Takdimde izah ettiğim gibi “gelin, siyasi kriterleri içerde çözeriz” 

denmiştir. Ama bize tam tersi söylenmektedir. “Hepsini çöz, öyle gel”, 

dünyada da böyle bir şeyin uluslararası ortamda imkanı yoktur. Kıbrıs 

Rum Yönetimi taraftır, AB üyesidir ama bana gelip de “sen onunla 

sorununu çöz de gel” ne demektir. Sen onun dediğini yap demektir. 

Bunu da onurlu hiçbir ülke zaten kabul etmez. Teşekkür ederim. 

Soru: Sühan ALBAYRAK 

Benim sorum sayın Hocam Esra Hatipoğlu’na olacak. Hocam 

tebliğinize başlamadan önce bazı değerlendirmeler yapacağınızı 

belirttiniz. Yanlışsam lütfen beni düzeltin. Şöyle bir değerlendirmeniz 

oldu. Müzakerelerin devam edeceğini ve bunun her iki tarafın da 

çıkarlarına uygun olduğunu, en azından bugün için böyle 

gözlemlemekte olduğunuzu belirttiniz. Ali Rıza İŞİPEK Albayım aslında 

benim değineceğim bütün konulara tebliğinde yer verdi. Özellikle 

Müzakere Çerçeve Belgesinin 10ncu maddesiyle ilgili, AB müktesebatı 

tanımı ile ilgili bazı noktaları belirtecektim. Sadece şu aşamada bu 

ilişkiyi irdelediğimde, bugün itibarıyla TSK açısından baktığımda 

Türkiye’nin en köklü kurumlarından ve can damarlarından olan 

TSK’nin giderek etkinliğinin ve ağırlığının azaltılmaya çalışıldığını 

gözlemlemekteyim. Bunu sadece AB bağlamında düşünmüyorum. Buna 

başka türlü bir örnek vermek gerekirse; özellikle Batılı güçler tarafından 

mesela bizim basınımızda da çok fazla yer almadı. Roma’da NATO 

Koleji’nde bir toplantıda subaylarımızın önünde Kürdistan haritası 

ortaya konuldu ve bir kriz yaratılmaya çalışıldı. Dolayısıyla zaten bu 

tarz eylemler devam ediyor. Bunu sadece AB bağlamında 

değerlendirmiyorum ama sizin bu başta söylemiş olduğunuz bu 

değerlendirmeye müteakip iki sorum olacak. Bunlardan ilki, Türkiye’nin 

AB ile müzakerelere devam etmesi bugün Türkiye’nin hangi çıkarlarına 

uygundur? Bunu merak ediyorum. İkincisi de, bu şartlar altında bugün 

AB ile müzakereleri askıya alsak ne tarz bir risk ve tehdit tanımı 

yaparak güvenlik stratejilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekir? 

Çok teşekkür ederim.  
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Yrd.Doç.Dr.Esra HATİPOĞLU 

Aslında söylemeye çalıştığım o değildi. Söylemeye çalıştığım şu: 

Bugün her iki taraf açısından da müzakerelerin bu noktada 

sonlandırılması, nihayetlendirilmesi kabul edilebilir bir girişim olarak 

kabul edilmiyor dedim. Bunu toplumun değişik kesimleri için farklı 

algılamak mümkün. Yani ben burada sadece siyasi irade açısından 

söylüyorum. Eğer 40 yılda bir birliğe, örgüte üye olmaya çalışıyorsanız 

ve bir noktada buna birçok taviz verdikten sonra, eğer taviz olarak 

değerlendiriyorsanız verdiklerinizi ve kimin ne şekilde tavizi 

tanımladığına da bağlı bu, o noktadan itibaren bu kadar tavizi verdikten 

sonra ben çekiliyorum -şunu söylüyorum, hükümetler açısından, şu 

anki hükümet açısından söylüyorum bunu veya herhangi bir şekilde 

değişebilir de, çok önemli değil, siyasi iradenin bunu, hele bütün 

yatırımınızı AB üyeliği üzerine kurmuşsanız başlangıcında, tam 

seçimler arifesinde ben müzakereleri nihayetlendiriyorum, bitiriyorum- 

demek riskini kimse almak istemez. Onu anlatmaya çalışmıştım, yani 

çıkarına uygundur uygun olmaz, o tamamen Türkiye’nin kendi çıkarını 

nasıl savunacağına bağlı bir şeydir. Yani müzakerelere devam edersiniz, 

müzakereler süresince birtakım şeyleri kullandırır veya 

kullandırtmazsınız. Burada kendi iradenizi ortaya koymanız lazım.  

İkinci sorunuz zaten tebliğin kendi konusu, öyle değil mi? 

Sonuçta benim tebliğimin konusu hemen hemen buydu. Dolayısıyla 

şunu söyleyeyim size, müzakereler bağlamında ben “tamam, 

müzakerelere devam etmiyorum” derse, biraz evvel de söyledim, bu 

Türkiye’nin tamamen vazgeçilemez olan bir şeyden vazgeçtiği anlamına 

gelmeyebilir. Ama bu, Türkiye için bambaşka bir ortamda, farklı bir dış 

politika çerçevesinde daha farklı B planını, varsa eğer bunu, 

uygulamaya koyacak bir ortam yaratabilir. Bunu tehdit olarak 

algılayabilirsiniz; demokratikleşmeyi tehdit olarak algılıyorsanız 

sonuçta bu bağlamda farklı bir pozisyon alacaksınızdır. Başka bir 

şekilde düşünüyorsanız farklı bir pozisyon alacaksınızdır. Önemli olan 

tanımların ve sizin algılayış biçiminizin ne olduğudur. Dolayısıyla 

dediğim şey, Türkiye derse ki “ben müzakereleri devam ettirmek 

istemiyorum” bu bağlamda B planının olması gerektiği -benim korkum 

bir şekilde hem müzakereleri devam ettirirken, hem de hayır dediği 

anda onu günü birlik, günü kurtarmaya yönelik hareket tarzı 
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benimsemesi- ve eğer gerçekten bunu sağlam temellere oturtuyorsanız 

ve belli kırmızı çizgileriniz varsa ve onların üzerine gidebiliyorsanız o 

zaman istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Önemli olan sizin iradenizdir 

burada, AB’nin size bir şey dikte ettirmesi değil. Ama günü kurtarmak 

için yapılmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bugünü 

kurtarmak için Avrupa’ya rest çekmek için, sizin tamam şimdi 

müzakereleri bitiriyorum dediğiniz anda bir sonraki adımı iyice 

düşünerek atmanız lazım.  

Alb.Ali Rıza İŞİPEK 

Müsaade ederseniz ben devam edeyim, bana da soru vardı. 

Öncelikle “müzakereleri askıya alırsak risk var mı?”. Buna ben de cevap 

vermek istiyorum. Kesinlikle böyle bir risk yok. AB’nin ordusu diye bir 

şey olduğuna zaten ben de katılmıyorum. AB’nin ordusu cüce bir 

ordudur. Öyle tarif ediliyor zaten. Güvenlik kapsamında NATO’nun 

veya ABD’nin silahlı kuvvetleri ya da gücü vardır. AB’nin askeri bir 

gücü zaten mevcut değildir. AB’nin siyasi ve ekonomik gücü vardır. 

Askeri bir güçten hiçbir zaman söz edemezsiniz.  

Diğer konu askerlerin ağırlığı niye azaltılmaya çalışılıyor. Buna 

da cevap vermek istiyorum. Tabi özellikle Batı açısından baktığınız da 

bir ülkeyi etki altına almak için belirli yöntemler vardır. Siyasileri etki 

altına alabilirsiniz, istediğinizi vaat edebilirsiniz, sizi iktidara 

getireceğim dersiniz, bir şekilde bunu başarırsınız, ekonomiyi ve iş 

adamlarını etki altına alabilirsiniz. Sonuçta onların aradıkları paradır, 

verirsiniz beş milyar doları istediğiniz kararı da çıkartırsınız, istediğinizi 

de yapabilirsiniz. Ama asker boyutuna geldiğinizde, askeri nasıl etki 

altına alacaksınız? Özellikle bu Türk askeri olduğu zaman; neden Türk 

askeri olduğu zaman diyorum, Türk askerinin toplumda ya da 

Türkiye’deki konumu AB’ye ABD’ye göre, hepimiz de biliyoruz ki, çok 

daha farklı, çok daha fazla etkindir. Peki, niye etkindir? Bunun 

sebeplerine bakmak isterim. Bugün baktığımızda devletin kademelerine 

özellikle bakanlıkların eğitim ve kültür seviyelerine bir bakın. Bir de 

dönün TSK’nin komuta kademesine, subaylarının yetişme tarzına, 

aldıkları eğitime ve kültürlerine bir bakın. Arada dağlar kadar fark 

vardır. Bir tek Dışişleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı, belki biraz da MİT 

haricinde eğitim ve kültür düzeyi oldukça düşüktür. Hiçbir zaman 

uluslararası bir toplantıya bu bakanlıklardan bir kişiyi bile götürüp 
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konuşturamazsınız. Hiçbir şeyden de hakikaten anlamaları mümkün 

değildir. Dışişleri’nden örnek verdim. En kültürlü insanlar, devletin 

diğer kademelerine nazaran Dışişleri’ndedir. Ama ben şunu da ifade 

etmek isterim. Bugün gidin Dışişleri’ne, acaba uluslararası ilişkiler 

dalında doktora yapmış bir tane diplomat bulabilecek misiniz, 

Bakanlıkta bir tane bulamazsınız. Uluslararası ilişkiler dalında yüksek 

lisans yapmış belki 15 tane çıkar, 20 tane çıkacağını zannetmiyorum. 

Dokuz sene onlarla birlikte çalıştım. Kendi dallarında bile siyasi tarih, 

uluslararası ilişkiler hiç okumamıştır. Bunlar diplomattır. Dışişlerini 

yönetmektedir. Ama dönün, ben kendi çalıştığım daireden, başkanlıktan 

bahsetmek istiyorum Genelkurmay Başkanlığı’nda bizim Strateji 

Dairesinde dahi uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yapmış 30 tane 

subayımız vardır. Bir tane dairede bu. Dolayısıyla, Silahlı Kuvvetlerin ya 

da asker kademesinin uluslararası politikada da uluslararası ilişkilerde 

de Türkiye’nin tüm şekillendirilmesinde büyük etkinliklerini bildikleri 

için, öncelikle eğer bir ülkeyi avucunuzun içine almak istiyorsanız ya da 

istediğinizi yaptırmak istiyorsanız, bu da Türkiye ise, sizin o zaman 

öncelikli hedefiniz TSK olacaktır. Bu da gayet doğaldır.     

Soru: Yzb.TUNÇ 

Verilen bildirilerde genel konulara değinildi fakat benim merak 

ettiğim, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını müteakip ülkelerde renkli 

devrimler meydana gelmiştir. Bu renkli devrimlerin de meydana 

gelmesinde etkili unsurlar Sivil Toplum Örgütleri olmuştur. Bu 

STÖ’lerin arkasında ise genel itibarıyla 2 milyona yakın Almanya’nın, 

1,5 milyona yakın Fransa’nın STÖ ile etkili olduklarını görmekteyiz. 

Amerika’nın daha etkili olmasına rağmen, şu an konunun dışında 

tutuyorum, konuyla alakalı olmadığı için. Acaba Türkiye’de de sivil 

toplum diyalogu kapsamında AB’nin yürütmüş olduğu bir çalışma var 

mı? Burada medya ve dini gruplar da STÖ içerisine dâhil edilmektedir. 

Bunlara 2008 yılına kadar 2,1 milyar dolar civarında yardım yapılması 

öngörülmüş ve bu yardımlar da 2001 yılından itibaren yapılmaktadır. 

Bu kapsamda dikkate aldığımızda ileriye dönük AB’nin bu STÖ’nün 

Türkiye’nin güvenliğine ilişkin herhangi bir etkisi olacak mıdır? Bu 

konuda ilgili olan panel üyelerinden herhangi biri cevap verebilir. 

İkinci bir sorum ise, daha doğrusu teknik bilgi talebim Sayın 

Prof. SÖNMEZOĞLU’ndan olacak. Takdimlerde ulus ötesi kuruluşların 
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istatistik verilerine yer verildi. Sizin de geçmişinizde bahsedilen bilgi 

dağarcığınıza dayanarak sizden talep ettim. Acaba bu ne kadar 

doğrudur? Çünkü ne kadar ulus ötesi olarak belirtilse de bunların 

kapital kaynaklarının olduğu ülkeye bağımlı olduğunu biliyoruz. Bu 

kapsamda bu veriler ne kadar doğrudur? Arz ederim. 

Prof. Faruk SÖNMEZOĞLU: Bu birinci soru hepimize idi. 

Cevap verme açısından, buyurun siz. 

Alb.Ali Rıza İŞİPEK 

Teşekkür ederim. Ben öncelikle medyanın rolü, STÖ rolü, bunlar 

ne şekilde devreye girebilir, niye bizde olmuyor, ya da yurtdışında bu 

nasıl oluyor, o soruyu cevaplandırmak istiyorum. Tabi özellikle 

medyanın rolü, bugün, bunu itiraf edelim ki, dünyada en iyi ABD 

uygulamaktadır. Yani kamuoyu diplomasisi dediğimiz ‘mass 

communication’ dedikleri yöntemi en iyi uygulayan ülkelerin başıdır. 

Amerika’ya “halk, kamuoyu diplomasisi eğitimi”ni görmeye gittim. 

Dersin başında, kitabın başında yer alan ABD Başkanı’nın şu sözü vardı: 

“Biz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni lazerlerimizle, 

toplarımızla yıkmadık, CNN ile yıktık.” Yani eğitimin başında verilen 

mesaj budur. Daha sonra tüm yapılan çalışmalarda da buna yönelik 

uygulamaları çok güzel ve yakından gördük. Bugün ABD’nin Özel 

Kuvvetler Merkezi’ne gidin. Size en gizli silahlarını gösterirler. Nedir bu 

en gizli silahları? Televizyon stüdyosu. Gittik oraya, televizyon 

stüdyosuna soktular bizi, dediler ki şu anda dünyadaki en gelişmiş 

yayın teknolojisi ve sistemleri şu an burada var. CNN’de bile bundan 

daha kötüsü vardır. Zaten dünyada bundan daha iyisi çıkarsa biz bunu 

hemen değiştiririz. Peki, ne yapıyorsunuz? Dünyadaki tüm olayları aynı 

görüntüyü kullanarak istediği şekilde, ister bu tarafı ister diğer tarafı 

haklı gösterecek şekilde sunum yapabiliyor. Peki, başka ne yapabiliyor? 

Bize bunu o anda canlı olarak da gösterdiler. Önümüze bir metin 

koydular, buyurun dediler okuyun, okuduk. Dediler ‘Şu anda siz Pasifik 

Bölgesinde şu şu ülkelerde canlı yayındasınız. CNN’de o anda siz canlı 

yayına girmişsiniz, o ülkelerde o anda siz çıkıyorsunuz. Artık ne mesaj 

verdiğimizi belki biz de bilmiyoruz. Yani düşünün, bir CNN 

televizyonu olarak, siz zannediyorsunuz ki CNN’i seyrediyorsunuz. 

Hayır, o anda Amerikan Özel Kuvvetlerini seyrediyorsunuz. Onların 

filmini seyrediyorsunuz. Bu nedir? İşte kamuoyu diplomasisidir, halkı 
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uyandırmadır, istediği gibi yönlendirebilmektir. Ama biz bunu maalesef 

bu kadar önemli olduğunu bilemiyoruz, ya da uygulayamıyoruz. Bunu 

uygulamamız gerekir. En azından, bakıyorsunuz, ABD’de Halkla 

İlişkiler sınıfı var. Piyade gibi, topçu gibi, tankçı gibi… Halkla İlişkiler 

mezunu teğmen olarak çıkıyor. Halkla İlişkiler Amirali var. İşi sadece 

bu, başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. O zaman istediğiniz gibi 

yönlendirebiliyorsunuz. Diğer konu da STÖ. Peki, biz zannediyor 

muyuz acaba bu Avrupa’daki, Amerika’daki STÖ bütçelerini -çünkü en 

önemli konu bütçedir- kendileri mi toparlıyorlar. Hayır, hiçbiri kendileri 

toparlamıyor -çok küçük bir kısmı haricinde- bunların tamamı devletten 

doğrudan para olarak bütün bütçeleri gelir. Çünkü devlet hiçbir zaman 

bazı politikalarını doğrudan bir politikacı, asker, ne olursa olsun resmi 

bir şahıs doğrudan söyleyemez. Ama ne yapar? Bunu STÖ adı verilen 

ama aslında tamamını devletin parasıyla kurmuş olduğu kurumlar 

vasıtasıyla yapar. Dünyada şu an bu metot geçerlidir. Bakarsınız bir 

ülkede STÖ var zannedersiniz. İşte Kızılhaç, Uluslararası Af Örgütü adı 

her neyse. Uluslararası Af Örgütünü İngiltere hükümeti finanse 

etmektedir. Sivil toplum kuruluşu değildir. Bunları hiçbir zaman 

unutmayalım. Hiçbir zaman kendi başına kurumlar değildir. Devletin 

buna muhakkak belki milyarlarca dolar ayırması lazımdır. Ancak bu 

şekilde olur. Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU: 

Çok kısa bir iki şey söyleyeceğim, Başkanlık hakkımı kötüye 

kullanmadan. Bu ulus ötesi, bence buna ulus aşırı örgüt demek daha 

doğru. Bu yapıların ülkelerle ilişkileri var tabi. Ama bunlar çok da tek 

düze değil, mesela Uzakdoğulu şirketlerde kaynak-sermaye ülkesi daha 

belirgin. Ama Avrupa’ya geldiğiniz zaman burada çeşitlilik, paylar daha 

dağılıyor. Tek düze değil, ama aynı zamanda hiçbir zaman öyle teorik 

anlamda düşünüldüğü gibi tamamen ulusal zeminden kopmuş bir ne 

sermaye grubu olarak çok uluslu şirket var, ne de sivil toplum örgütü 

var. Bunların zaten çok uluslu şirket bazında ülkelere bazı ihtiyaçları da 

var. Onlardan destek almadan, mesela Amerikan dış politikasından 

destek almadan Amerika’nın büyük firmaları diyebileceğimiz ulusal 

sermayesi büyük ölçüde ABD kaynaklı olan şirketler Latin Amerika’da 

ABD diplomasisinin desteği olmadan nadiren faaliyet gösteriyorlar. 

Dolayısıyla çok ezberden tek düze bir cevap veremiyoruz. Ama şöyle 
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diyebiliriz; belirli ülkeler ile bağlarının sıfır olduğunu düşünmek çok 

büyük hata olur, farklı derecelerde doğrudan ilişkileri olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Soru: Doç. Dr. Cüneyt AKALIN (Marmara Üniversitesi) 

Önce ben de Turan Yzb.’dan başlayayım sırayla gidelim. İki 

senaryoyu da incelediniz, fakat sonuç itibariyle lehinde aleyhinde bütün 

bu senaryolarda aşağı yukarı çok ciddi sorunlar var. Sizin 

anlattıklarınızdan şu çıkıyor: Biz içeri girelim, bunları yakın markajda 

tutmak için içeri girelim gibi bir şey çıkıyor. Ama AB projesi öyle bir 

proje değil. Ekonomik, siyasi, kültürel, ideolojik bir proje. Bu konuda biz 

bir şey söylemek zorundayız. Evet mi hayır mı? Onun için ben biraz 

orda bir huzursuzluk gördüm sizde, onu iletmek istedim. İsterseniz bir 

soru olarak da alabilirsiniz.  

Sayın Hatipoğlu, şunu soruyorum, çok net, biz ne yaparsak 

yapalım, bu Avrupa’nın üzerine ne kadar gidersek gidelim, bu Avrupa 

bizden kopabilir mi? Benim iddiam şudur, kopamaz. Çünkü zaten bunu 

Ortaklık Belgesinde söylediler. Çıpalama diyorlar. Türkiye ne pahasına 

olursa olsun, bu bütünlükten uzaklaştırılmamalıdır. Dolayısıyla yani 

kopma iradesi bir kere onlardan gelmeyecek ama bizim açımızdan öyle 

bir sorun var. Çünkü Türkiye’nin, değerli konuşmacıların da söylediği 

gibi çok ciddi konularda, stratejik hayati konularda Türkiye’ye yönelik 

şeyler. İşte Ermeni soykırımı, Avrupa Parlamentosu vs.bütün bunlar, 

şimdi sıralamayım. Nedir bunun sınırı, bir sınır olmalı mı? Biz nereye 

kadar bunu çekmeliyiz? Bunu soruyorum. Üçüncüsü, AB’ye karşı 

bölgesel ittifaklar olamaz mı? Bu kadar çaresiz mi Türkiye? Bunu 

günlük politikalar açısından sormuyorum, orada haklısınız, günü birlik 

hiçbir şey önerilemez, ama düşünüp taşınıp Türkiye kendi ulusal 

çıkarlarını uzun vadeli orta vadeli çıkarlarını dünyanın başka ülkeleriyle 

başka devletleriyle gerçekleştiremez mi? Teşekkür ederim.  

Yrd.Doç.Dr.Esra HATİPOĞLU 

Benim aslında söylemek istediğim biraz önceki bütün sorularla 

da bağlantılı bir şey. Sorumluluğu sanki başka yerlerde arıyormuşuz 

gibi geliyor bana. Yani AB’yi sadece hedefe koyup, mesela ordunun 

rolünün azaltılması konusunda acaba gerçekten AB’nin dayatması mıdır 

söz konusu olan, yoksa Türkiye’nin içindeki bazı kesimlerin de zaten 
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böyle bir istekleri vardır da AB’ye sorumluluğu yıkmak daha mı 

kolaydır? Yani bu türlü, bunu düşünmekte fayda olur diye 

düşünüyorum ben. Her sorun dolayısıyla AB’ye sorumluluğu atmak en 

kolay yol bence. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda STÖ de öyledir. 

AB ile biz şimdi bağımızı kesmiş olsak, tamamen askıya almış olsak bile 

bugün konuştuğumuz sorunların bir kısmını bile, tamamını hatta, 

konuşmaya devam edip bir şekilde bizim güvenliğimizi etkilemeye 

devam edecek sorunlar olarak göreceğiz karşımızda. Benim kaygım bu. 

Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. AB ile karşıt değildir bizim bölgesel 

kuruluşlarla bir arada, yani etrafımızdaki bölge ülkeleriyle bir arada 

olmamız, Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmemiz. Dolayısıyla ekonomik 

anlamda belki Gümrük Birliği ile bağlayıcılık söz konusu olabilir ama 

Türkiye’de birçok kesimde gördüğüm tavır şu: AB ile ilişkiler varsa 

başka hiçbiriyle ilişki olmaması lazım. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi 

yanlış algılama ve yanlış uygulama. Dolayısıyla AB ile ilişkiler bir 

bütünleşme süreci, bir içselleştirme çabası ise eğer gerçekten biz böyle 

bir şey istiyor muyuz istemiyor muyuz bundan da çok emin değilim. 

Bütün sorumluluğu AB’ye yıkmak, her konuda yani ordunun rolü 

konusunda, bölünme konusunda, Kürtlere haklar konusunda, bunun 

çok doğru olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Eğer bu doğru 

değilse, yani bütün sorunların kaynağı AB değilse, o zaman AB ile biz 

müzakere sürecini dondurmuş da olsak bu sorunlarla uğraşmaya 

devam edeceğiz demektir. Dolayısıyla AB ile müzakereler sürse de 

sürmese de, bir an önce bizim B,C,D planlarımızın mutlaka ama mutlaka 

olması lazım. Yani AB ile ilişkiler sürüyor, tamam artık bizim hiçbir şey 

yapmamamız lazım, oturalım demek akıllıca bir politika değil. Eğer AB, 

STÖ’ye para veriyorsa, bu demek değildir ki AB ile ilişkileri kestiğinizde 

aynı kaynaklar başka ülkelerden yani buna Arap ülkeleri diyebilirsiniz, 

başka ülke diyebilirsiniz, Amerika diyebilirsiniz, aynı kaynaklar başka 

yoldan başka bir şekilde gelebilir. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken 

bunları en akılcı şekilde nasıl kullanabilirsiniz, nasıl bu ülkeye faydalı 

olabilecek hale getirebilirsiniz? Bazı şeyleri AB ile ilişkileri bitirdiğimiz 

anda her şey güllük gülistanlık olabilecek diye bir düşünce tarzının veya 

AB’ye girdiğimiz anda yine böyle olabileceği düşüncesinin bizde hâkim 

olmaması lazım. Çünkü bu bizim elimizi ayağımızı, kolumuzu bir 

şekilde bağlayan bir durum yaratıyor. Bu da bizim AB’ye karşı cephe 

kaybetmemize sebep oluyor.  
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Yzb. Kemal TURAN 

Teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi AB üyeliği ile ilgili olarak 

esas güvenlik problemleri, AB üyelikten sonra değil de üyelik sürecinde 

yoğunlaşıyor. Çünkü üyelik sürecinde siz birliğe üye olmak 

istiyorsunuz, ancak siz onun karar alma süreçlerine dahil değilsiniz. 

Dolayısıyla verdiğiniz tavizlerin karşılığında o kurumu ya da birliği 

yönlendirme şansınız da olmuyor. Şimdi bana tevdi edilen AB 

üyeliğinin güvenlik yansımalarını ele almak için bir senaryo 

kurgulamak zorundayız. 20 yıl içerisinde oluşacak o üyeliğin hangi 

şartlar altında gerçekleşeceğini bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. 

Ben de sizin söylediğiniz kaygılara sahibim. Yani Türkiye, özellikle 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma dönemi ve bizim şimdi 

yaşadığımız süreçte maalesef tavizlerin karşılığını alamadı. Ya da bu 

örneklere baktığımızda genellikle AB’nin bu tür demokratikleşme ya da 

hukuksal düzenlemeleri sürekli olarak içte ve dışta bizi zayıflatmak için 

kullandığı bir gerçek. Ancak şu da bir gerçek biz birliğin kendimize 

karşı bir güvenlik tedbiri oluşturmasını istemiyorsak en iyi çözüm o 

birliğin içinde olmaktır. Çünkü o zaman karar mekanizmalarında yer 

alabileceksiniz ve sonuçta o birliğin size karşı bir şey yapmasını 

engelleyebileceksiniz diye düşünüyorum. Arz ederim.  

Soru: 

Türkiye düşünürleri âdeta kendi kendilerini aşağılıyorlardı. 

Diyorlardı ki “biz adam değiliz ve olmayız.” Kendi kendimize adam 

olmamıza ihtimal yoktur. Biz kayıtsız şartsız canımızı, tarihimizi, 

mevcudiyetimiz düşman olan ve düşman olduğuna hiç şüphe 

edilmeyen Avrupalılara emanet etmek istiyorlardı. “Onlar bizi idare 

etsin” diyorlardı. Buna da en yakın bir misal olmak üzere İzzet Paşayı 

hatırlatmak isterim. İzzet Paşa o zaman dedi ki; “biz kendi kendimizi 

adam ve insan edemeyiz. Biz kendi kendimizi ıslâha muktedir değiliz. 

Binaenaleyh kayıtsız şartsız bir ıslâh heyeti getirtelim ve yerlerimizi 

onlara emanet edelim”. Bunun sonucu olarak milletimizin başına Liman 

Von Sanders’in başkalığında birtakım çok bilmişlerden oluşan bir ıslâh 

heyeti getirmiştir. 

Türkiye’nin temel düşüncesini yeni bir imanla kaplamak gerekir. 

Yani Türkiye’nin çıkmaz yolunda hükümet nazariyesini değiştirmek 
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lazım idi. Milleti düştüğü felaketin girdabından kurtarabilmek için 

millete benliğini tanıtarak, haysiyetini tanıtarak hayat ve istiklâlini 

kurtarmak için uğraşmaya kabiliyetli olduğunu anlatmakta yeni bir 

maneviyatın ortaya çıkması lâzım geliyordu. Bu maneviyat ise Hükümet 

nazariyesinin tamamen değiştirilmesi ile mümkündü.” 

Türkiye’nin en büyük medeniyet projesi olarak mutabakatla 

sunulan AB’ne giriş mantığını, Atatürk’ün bu ifadeleri çerçevesinde 

yorumlar mısınız? Bu bağlamda, yaptığınız inceleme sonunda, 

Atatürk’ün 1922 yılında ifade ettiklerinin ipuçlarını bulabildiniz mi? 

(Keşke daha sağlıklı düşünüp bu yola girmeseydik, keşke daha çok 

çalışsaydık, keşke her söylenene kanmasaydık gibi) 

Yrd.Doç.Dr.Esra HATİPOĞLU 

Aslında hem AB’nin “en büyük medeniyet projesi” olduğu 

konusunda hem de Türkiye’de AB’nin “en büyük medeniyet projesi” 

olarak “mutabakatla” sunulduğu konusunda bazı şüphelerim var. 

Türkiye’deki esas sorun, AB ile ilişkilerin niteliğinin, karşılıklı 

beklentilerin yeterince anlaşılamamış olması dolayısıyla konunun 

sadece “siyah-beyaz” değerlendirmeler yapılarak ele alınması. Ben her 

iki uçta olmanın da doğru kararlar vermemizi engelleyeceği 

düşüncesindeyim.  

Atatürk’ün ifadeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, 

Türkiye’nin kendi iç dinamiklerine dayanarak kendini yenileyemediği 

fikrinden hareketle AB üyeliği yolunda ilerleme motivasyonuna sahip 

olmanın da daha başlangıçtan itibaren ülkenin her türlü etkiye açık 

olması gibi bir zaafı beraberinde getireceği muhakkak ve böyle bir şey 

kesinlikle kabul edilemez.  

“AB’ye üyelik sürecini”, Türkiye’nin “ıslah edilmesi” süreci 

olarak görmenin, bunun için de Türkiye’nin üye olmak adına AB’ye her 

türlü tavizi kayıtsız şartsız vermesi gerektiğini düşünmenin ve AB’nin 

bizi bizden daha iyi yönetebileceğini ileri sürmenin akılcılık ile bağdaşır 

bir yanı olmadığı açıkça ortada. Türkiye ancak kendi kimliğini ve 

varlığını hissettirebildiği, üyelik sürecini kendi koşullarını 

değerlendirerek yönetebildiği sürece AB üyeliği anlamlı bir hedef. Tam 

tersi bir davranışın gönüllü olarak “vasiyet altına” girmekten bir farkı 

olmaz. Böyle bir şeyin tartışılması bile kabul edilebilir değildir.  
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AB ile ilgili çalışmaya başladığımdan bu yana keşke daha sağlıklı 

düşünüp bu yola girmeseydik dediğim olmadı ama sık sık “keşke bu 

süreci daha iyi yönetebilseydik, daha ciddiye alsaydık, bu süreci 

kendimize daha faydalı hale getirebilseydik” dediğim çok oldu. Bu 

süreç içinde Türkiye’nin “kandırılmış olabilecek” kadar naif davranmış 

olabileceğine de inanmak istemiyorum. Bunları sürecin karşılıklı olarak 

“güven eksikliği” fonunda, daha çok günü kurtarmaya yönelik, “ad 

hoc” politikalar aracılığıyla yürütülmesi dolayısıyla krizlerin iyi idare 

edilememesinin yarattığı sorunlar olarak görüyorum. Türkiye’nin 

kayıtsız şartsız taviz vererek, ne istenirse onu yaparak, iç ve dış 

sorunlarının çözümünü AB’ye havale ederek varlığını sürdürebileceğini 

ve bu süreç sonunda da AB’ye üye olabileceğini düşünmek hayal bile 

edilemez. Türkiye’nin bugün asıl yapması gereken, kabuğuna çekilip, 

AB’nin eleştirilerine sessiz kalmak yerine, ciddi bir kriz sürecinden 

geçen AB’ye çözüm üretme konusunda yardımcı olacak politikalar 

geliştirerek, nasıl bir AB’ye üye olmak istiyorsa AB’nin o yönde 

ilerlemesi konusunda uzun vadeli politikalar üreterek AB’nin yeniden 

yapılanma sürecinde aktif rol oynamaktır.  

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU (Kapanış Konuşması) 

Efendim ben tebliğleriyle, soru cevaplarıyla yararlı bir toplantı 

olduğu düşüncesindeyim. Umarım bütün katılımcılar da aynı 

düşüncededir. Bundan sonraki oturumların da aynı şekilde devam 

etmesini diler, saygılar sunarım.  

Efendim tüm konuşmacılara sizler adına bir kere daha teşekkür 

ediyorum. Hem Türkiye’nin AB’ye girme şıkkına hem dışta kalma 

şıkkına uygun olarak hem doğrudan güvenlik sorunlarını ilgilendiren 

hem dolaylı olarak ilgilendiren konularda bu senaryolara uygun 

görüşlerini belirttiler. Ben şahsen bu konuyla ilgilenen birisi olarak 

oldukça yararlandım. Bütün bu söylenenler bana bir şeyi hatırlatıyor. 

Onu sizinle paylaşmak isterim. Tabi çok veçhesi, çok yönü olan bir konu 

ama burada aslında şunu tespit etmek mümkün. Birçok kişi de, 

birçoğumuz da bunu şu şekilde ifadelendiriyor: Eğer AB Türkiye’yi bir 

Belçika gibi, bir Yunanistan gibi, bir Polonya gibi içine alacaksa burada 

aslında endişe edecek genel anlamda çok fazla bir problem yok. Gerek 

güvenlik gerek egemenlik paylaşımı açısından. Yani tabi ki teknik 

düzeyde sorunlar konuşulabilir ama öyle bir durumda belki başka 
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ülkeler içerideki ülkeler daha fazla endişelenmeli. Ama problem burada 

değil. Problem sizi muhtemelen ki son dönemlerde birçok belge bunu 

bize gösteriyor, yani mahcup ifadelendirmeleri de var, açıkça 

ifadelendirmeleri de var. Burada muhtemelen biraz önce saydığım 

ülkeler çerçevesinde bir üyelik en azından kısa ve orta vadedeki 

öngörüler açısından pek mümkün gibi gözükmüyor. İşte böyle bir 

durumda tam üyelik varsayımı ile sürdürülen bir süreçte sizden 

istenenler arasında bir dengesizlik oluyor. Yani Gümrük Birliği’nin 

ekonomik düzeydeki özgünlüğü, tekliği, bir bakıma siyasi askeri 

düzeyde de karşınıza çıkabiliyor. Güvenlik anlamında da bu basamaklar 

çıkabilecek bu böyle giderse. İşte bütün sorun o. Yani gündelik deyimle 

şöyle bir ifadelendirme yapılabilir. Yani benzetme çok uygun 

olmayabilir ama sizden 5 yıldızlı otel ücreti alınıp 3 yıldızlı bir otelde 

kalmanız söz konusu oluyor. Bütün mesele, Türkiye’nin burada 

yapabileceği, buna bir noktada dahil olup, böyle bir durumun 

olabileceğini, adı onun imtiyazlı ortaklık veya her neyse değerlendirip, 

eğer bu yolda gidilecekse, tabi bu bir siyasi irade kararıdır, eğer bu 

yolda gidilecekse ki ben her şeye rağmen doğrultunun bu olması 

gerektiğini, cumhuriyetin bir projesi olduğunu bir anlamda düşünürüm. 

Ama o zaman 3 yıldızlı otel ücreti ödenmesi kanaatindeyim. O zaman 

sizinle o özgün ilişki ayrı bir protokolü gerektirir. Sizden tam üye 

olacakların, karar mekanizmalarına her yönüyle eşit katılacakların 

vermesi gereken tavizleri isterlerse o eşitsizlik olur. İşte Türkiye’nin 

bence bu süreç içerisinde karşısında olan en büyük sorun, aslında ilerde 

karar süreçlerine tam katılamayacak olduğumuz bir sürece, bugün için 

Gümrük Birliği ve AGSP bunun örnekleridir, giderken sizden tam 

katılanların verdiği tavizlerin istenmesi ve bunu sırf siz değil diğerleri de 

aynen yerine getirdi denmesidir. İşte bence hakça olmayan budur. 

Türkiye’deki bu konuyla ilgilenen insanların, siyasi irade taşıyan 

insanların konuya bu anlamda müdahale edip bunu bir noktasından 

belirli bir düzleme çekmeye çalışması gerekir. Arkadaşlarımın güzel 

konuşmaları bana bunu hatırlattı. Bu saptamayı sizinle paylaşmak 

istedim.  
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

KAFKASYA’DAKİ İSTİKRARSIZLIĞIN TÜRKİYE’NİN 

GÜVENLİĞİNE YANSIMALARI 

       

 Yasemin Esra DOĞANCI 

 

1. Giriş 

1991 yılında soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte önderliğini 

ABD ve RF’nin yaptığı iki kutuplu sistem sona ermiş, yeni bir siyasal 

düzen ortaya çıkmıştır. Bu yeni atmosfer yeni çelişkileri, yeni mücadele 

alanlarını ve devletler için yeni güvenlik ve risk algılamalarını 

beraberinde getirmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan güç 

mücadeleleri jeopolitik boşluk alanları olarak tanımlanan bölgelerde 

yoğunlaşmıştır. Kafkasya coğrafyası da bu jeopolitik boşluk 

alanlarından birisidir ve çıkarların çatıştığı, egemenlik mücadelesinin 

verildiği bir bölgedir. Kafkasya, Türkiye için büyük öneme sahiptir ve 

jeostratejik konumu ile 1991 sonrası dönemde öne çıkan bir bölge 

olmuştur. Bölge, dünya enerji rezervlerinin yaklaşık %17’sini barındıran 

Hazar Havzası’nın bir parçasını oluşturmakta ve zengin batı pazarları 

ile enerji kaynak alanlarını birleştirmektedir. 

Büyük Kafkas Dağları tarafından coğrafi olarak ikiye ayrılan 

bölgeyi aslında siyasi yapıları ve Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin 

Türkiye’ye olan etkileri bakımından da ikiye ayırmak mümkündür. 

Kafkas Dağları’nın kuzeyinde kalan Kuzey Kafkasya bölgesi tamamıyla 

Rusya Federasyonu’nun sınırları içerisinde kalmış, Güney Kafkasya’da 

ise üç yeni bağımsız Cumhuriyet kurulmuştur. Gerek Kuzey 

Kafkasya’daki Rusya Federasyonu gerekse Güney Kafkasya’daki 

Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetleri içlerinde 

barındırdıkları özerk cumhuriyet ve bölgeler ile çok kimlikli, çok dilli ve 

çok dinli kültürel yapı sebebiyle çeşitli sorunlar yaşamakta ve 

istikrardan uzak bir görüntü sergilemektedirler. Kafkasya’nın bir kriz 

bölgesi olarak görülmesinin en önemli nedenleri; politik istikrarsızlık, 

ekonomik sorunlar, etnik çatışmalar, yolsuzluklar ve güvenlik 

sorunlarıdır. Bölgedeki sorunlar ele alınırken iç dinamiklerin ele 
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alınması kadar uluslararası aktörlerin de bölgedeki etkinlikleri göz 

önüne alınmalı ve sorunlar geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir. 

Güney Kafkasya’nın jeostratejik değeri; zengin enerji 

kaynaklarına sahip olmasından ve bu kaynakları batıya bağlayan coğrafi 

konumundan kaynaklanmaktadır. Güney Kafkasya, Türkiye’nin yakın 

kara havzasını oluşturmakta olup bu bölgedeki gelişmeler Türkiye’nin 

güvenliğini yakından etkilemektedir. Fakat bölgedeki durumun sadece 

güvenlik tehdidi algılaması ile sınırlandırılması gelişmelerin tüm 

boyutlarının değerlendirilmesine engel teşkil edebilir. Bu sebeple Soğuk 

Savaş sonrası bölgede yaşanan gelişmelerin, uluslararası aktörlerin de 

yaklaşımları ortaya konarak, Türkiye’ye etkilerini belirlemek, bundan 

sonra bölgede Türkiye’nin yeri ve ulusal çıkarlarının korunmasına 

yönelik gelecekte izlenebilecek politikaların belirlenmesine ışık tutması 

açısından önemli olacaktır. 

Türkiye genel olarak ifade edilen bu politikalarla Güney 

Kafkasya ülkelerinde bağımsızlıklarının ilk yıllarından itibaren istikrarı 

sağlamayı hedeflemiştir. Fakat bölgenin etnik çeşitliliği, zengin enerji 

kaynakları ve nakil hatları üzerindeki nüfuz mücadelesi, bölgesel güç 

olma politikası uygulayan devletlerin politikaları ile büyük güçlerin 

uzak coğrafya politikaları ve özellikle Ermenistan’ın yayılmacı tutumu 

bölgede şimdiye kadar huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesini 

mümkün kılmamıştır.  

Türkiye, bölgesel güç olma yönünde güçlü bir potansiyel taşıyan 

bir ülkedir. Bu sebeple Kafkasya, iç dinamikleri ve sorunları ile 

yakından incelenmeli ve bunların çözümü için Türkiye’nin de ulusal 

çıkarlarını koruyacak akılcı ve hayata geçirilebilir politikalar 

üretilmelidir. Kafkasya’nın stratejik önemi göz önüne alındığında 

istikrar ve barışın korunması gerek Türkiye’nin gerekse bölgedeki 

uluslararası aktörlerin çıkarınadır. Kökten dinci hareketler ve etnik 

çatışmalar bölgedeki güven ve istikrar ortamını tehdit eden en önemli 

unsurlardır. Özellikle 11 Eylül sonrası kökten dinci hareketlerin ciddi bir 

tehdit unsuru olarak algılanması göz önüne alınırsa, yayılabilecek bir 

nitelikte olan bu sorunların bölgesel iş birliği ile çözülmesi hem 

Türkiye’nin hem de bölge ülkelerinin çıkarınadır. 
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1. Kafkasya’nın Jeopolitik analizi 

a. Coğrafi konumu ve jeostratejik önemi 

Arapların “Maverai Kafkasya”, Avrupalıların “Transkafkasya ve 

Rusların “Zakafkasya” (Karadayı, 1995, s.55) olarak bahsettikleri 

Kafkasya’nın kuzey sınırlarını Volga ve Don ırmakları ile Büyük 

Kafkasya dağları çizerken, bölge güneyden İran ve batıdan Türkiye ile 

çevrilmiştir. Kafkasya, Asya ve Avrupa kıtalarının birbirlerine 

eklemlendiği bölgelerden birisidir. Avrasya steplerini güneye bağlayan 

coğrafi bir konuma sahip bulunmaktadır. Kafkasya, Güney Azerbaycan 

bölgesi ile coğrafi bütünlük arz eder ve bu özelliği ile Orta Doğu 

coğrafyasına da eklemlenir. Bölgenin doğusunda ise zengin enerji 

kaynaklarını barındıran Hazar havzası yer alır. Bölgenin batı-doğu 

istikametinde geçiş yolları üzerinde bulunması Hazar Havzası enerji 

kaynaklarının Batı’ya transferinin kavşak noktasına olmasına sebebiyet 

verir. 

Coğrafi konum itibari ile dağlık bir bölge olan Kafkasya, tarih 

boyunca göç ve sefer yollarının kesiştiği bir nokta olmuştur. Bölgeye 

yerleşen kavimler bölgenin dağlık olması sebebi ile birbirlerine 

karışmamışlardır ve bu durum bölgenin etnik, dini ve dilsel yapısını 

çeşitlendirmiştir (Cerrah, 2005, s.19). Bu çeşitlilik ve yalıtım bölge 

halklarının sorunlarını kendi aralarında çözmesini engellemiş ve aynı 

zamanda da bölge dışı güçlerin politikaları için Kafkasya açısından 

istismara açık bir zemin oluşturmuştur. Doğu ve batı arasında bir köprü 

oluşturan ve Avrasya coğrafyasının en hassas bölgesi olan Kafkaslar, 

siyasi ve ekonomik açılardan tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. 

Kafkaslardaki siyasi yapıya bakıldığında şöyle bir tablo ortaya 

çıkmaktadır: Kuzey Kafkasya`da 5 özerk cumhuriyet bulunmaktadır: 

Çeçenistan, İngusetya, Dağıstan, Bakarya, Kuzey Osetya; ayrıca 2 özerk 

bölge bulunmaktadır: Karaçay-Çerkez, Adige. Güney Kafkasya ise 3 

bağımsız devletten -Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan- ve bu devletler 

içerisinde 2 özerk cumhuriyetten oluşmaktadır: Karabağ ve Güney 

Osetya. 

SSCB’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan 3 yeni devletin 

jeopolitik özellikleri ve bunun yanı sıra bölgede süregelen etnik 

sorunlar, Kafkasya’da barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Takip eden 
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bölümde Güney Kafkasya’daki istikrarsızlık ve bölgedeki sorunlar 

irdelenmeye çalışılacaktır. 

b. Kafkasya’da Yaşanan Etnik Çatışmalar ve Bölgedeki 

Problemler 

(1) Etnik Yapı 

Kafkasya dil, din ve etnik gruplar açısından dünyanın en zengin 

coğrafi bölgelerinden birisidir. Etnik grupların çokluğu ve bölgedeki 

çıkar mücadeleleri Kafkas halklarının kaynaşmasını önlemekte ve 

bölgede istikrarsız bir ortam yaratmaktadır. Güney Kafkasya bölgesi 

Azeri, Ermeni ve Gürcüler tarafından paylaşılırken Kuzey Kafkasya çok 

daha çeşitlilik gösteren bir kültür mozaiğini barındırır. Öte yandan tabii 

zenginlikleri ise Kafkasya’yı, dünya sahnesinde rekabet bölgesi haline 

getirmektedir.  

19. yüzyıldan itibaren bölgede etkili güç olan Rusya, 

Kafkaslar’daki etnik çeşitliliği halkların birleşmesini engellemek için bir 

unsur olarak kullanmıştır. Bu sürgünlerin geri dönüşünde halkların eski 

iskân yerlerinde Rus ve Ukraynalılar’ın yerleşmiş olası etnik çatışmaları 

beraberinde getirmiştir (Devlet, 2002, s.135). 

Kısaca, bölgede Rusların tarihsel süreç içerisinde böl-yönet 

politikası uyguladıkları ve yaratılan çatışma ortamını kendi çıkarları 

doğrultusunda kullandıkları görülmektedir. Kafkaslarda bugün de 

devam eden etnik kökenli anlaşmazlıkların ve istikrarsızlığın temel 

nedenlerinden birisinin bu politika olduğu söylenebilir. 

(2) Dini Yapı 

Kafkasya’daki istikrarsızlıkta etnik öğeler önemli bir yer tutsa da 

dini farklılıkların da bölgede sorunlara neden olduğu görülmektedir. 

Bölgede Hıristiyanlık ve İslamiyet’in yaygın dinler olarak var olduğu 

gözükmektedir. Hıristiyanlık Gürcüler, Osetler, Ermeniler ve Abhazlar 

arasında yaygındır. Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Ermeni Gregoryen 

Kilisesi’nin bölgede etkinliği bulunmaktadır (Cerrah, 2005, s.36). 

Abhazlar arasında hem Müslümanlar hem Hıristiyanlar mevcuttur. 

Azerbaycan’da ve Gürcistan’ın Acaristan bölgesinde ve Çeçen, Oset, 

Çerkes, Adige, Dağıstan halkları gibi Kuzey Kafkasya yerli halklarının 

ise Müslüman olduğu görülmektedir. Fakat Müslüman gruplar 
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içerisinde de Şiiler Azeri nüfusun yaklaşık % 75’ini oluştururken 

Sünnilik % 25’ini oluşturmaktadır. Bu özelliğinden dolayı bölgede 

İran’ın Şiilerin üzerinde etkinlik kurma çalışmaları yaptığı 

görülmektedir (Cerrah, 2005, s.104).  

1991 sonrası, Kafkasya’da misyonerlik faaliyetlerinin arttığı bir 

dönem olarak nitelendirilmektedir. Özellikle Hıristiyan misyonerlerin 

faaliyetleri etkili olmaktadır. Özerk cumhuriyet statüsünü Müslüman 

nüfusu barındırma özelliğinden alan Acaristan’da misyonerlik 

faaliyetleri sonucu Hıristiyan nüfusu hızla artmaktadır. Acaristan’daki 

bu durumun bozulması 1921 Kars Antlaşması ile mevcut durumun 

garantörü olan Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir (Cerrah, 2005, 

s.107). 

(3) Bölgede Yaşanan Çatışmalar ve Sorunlu Alanlar 

Güney Kafkasya’da pek çok gerginlik alanı bulunmaktadır. 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında eski tarihlere dayanan Dağlık 

Karabağ Sorunu SSCB’nin dağılma surecinde büyük bir patlama 

yaratarak savaşa dönüşmüştür. Bölgenin büyük petrol kaynaklarına 

sahip olması, pek çok doğal kaynağın geçişinde ve yeni bağımsız olan 

cumhuriyetlerle iletişimde köprü olması, diasporadaki Ermenilerin 

yoğun lobi faaliyetleri, ABD, AB ve Japonya’nın ekonomik beklentileri, 

Türkiye, İran ve Rusya’nın bölgedeki yoğun rekabeti sorunun dünya 

kamuoyunda da tartışılmasına sebep olmuştur (Demir, 2003, s.161). 

Türkiye, iki taraf arasında geleceğe yönelik düşmanlık ve 

gerginliklerin ortadan kaldırılması için uzlaşmacı bir çaba harcamıştır. 

“2 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması ve 16 Mart 1921 Moskova 

Antlaşmalası’na göre Türkiye Nahçıvan’ın garantörlüğünü 

üstlenmiştir.” (Demir, 2003, s.162)  

Türk kamuoyu bu meselede Azerbaycan’ı desteklemektedir, 

ancak Türkiye devlet düzeyinde tarafsız kalmaya çalışmış, 

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın özerklik statüsünü kaldırma kararını 

bir kez daha düşünmesini istemiştir. Muhalefetten ve kamuoyundan 

büyük tepki alan Türk Devleti, Ermenilerin 1992’de Azerileri katletmesi 

üzerine açık bir şekilde Ermenistan’ı kınamıştır (Demir, 2003, s.164). 

Takip eden süreçte, Türkiye, ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler ve AGİT’ 

in ortak çabaları sonucunda 9 Mayıs 1992’de Tahran’da Ermenistan ile 
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Azerbaycan arasında bir ateşkes imzalanmasına rağmen Ermenilerin 

saldırılarını sürdürmesi Türkiye’de büyük tepkilere neden olmuştur. 

Türkiye Nahçıvan’a bir Ermeni saldırısı halinde sessiz kalmayacağını ve 

Güvenlik Konseyi’ne gideceğini açıklamıştır. Rusya bu süreçte 

Türkiye’yi Azerilere yardım etmekle suçlamıştır. Türkiye, Ermenistan’a 

hava ve kara ambargosu uygulamıştır ve halen de uygulamaktadır.   

1997’de Azeri ve Ermeniler arasındaki çatışmalar tekrar 

başlaması üzerine Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni fikirler ortaya 

çıkmıştır: 

 Bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi,  

 Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri vermesi buna 

karşılık Azeri petrollerinin Ermenistan’dan geçirilmesi önerilmiştir. 

Çabalara rağmen 2001 yılına kadar taraflar arasında yapılan çeşitli 

görüşmelerde somut bir sonuç elde edilememiştir.  

Türkiye için Dağlık Karabağ Sorunu, Kafkasya’da siyasi istikrar, 

ekonomik kalkınma ve bölgesel iş birliğinin gerçekleştirilmesinin 

önündeki en önemli engel olarak görülebilir. Türkiye’nin resmi devlet 

politikası, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilene kadar 

ambargonun sürdürülmesidir. Bunun dışında Azerbaycan’ın kabul 

edeceği herhangi bir çözümün kendisi tarafından da kabul edileceğini 

belirtmiştir.   

Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden 

birisi olmuştur. Ancak, Ermenistan’ın izlediği politikalardan 

kaynaklanan sorunlar diplomatik ilişkilerin tesisini engellemiştir. 

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ Sorununda uluslararası hukukun temel 

kurallarını ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını çiğnemesi kadar 

Türkiye’ye karşı Ermeni diasporası ile birlikte sözde Ermeni 

soykırımının dayatılması politikası ile izlediği tutum da Türkiye ile 

diplomatik ilişkiler kurmasına engel teşkil etmektedir. En az bu 

belirtilenler kadar önemli olmak üzere Ermenistan, yayınladığı 

“Bağımsızlık Bildirgesi”nde Türkiye’nin Doğu Anadolu toprakları 

üzerindeki hak iddialarını açıkça ortaya koymuş ve Türkiye ile sınır 

anlaşması yapmaya yanaşmamıştır. Ermenistan’ın bu tutumu Türkiye 

açısından güvenliği tehdit eden önemli bir husus olarak 

algılanmaktadır.  
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Diğer bir sorun da Gürcistan ve Rusya sınırında yer alan ve 

bağımsızlık mücadelesi veren Abhazlar`ın sorunudur.  

SSCB’nin dağılma sürecinde güçlenen Abhaz milliyetçilik 

akımlarının amacı Kuzey Kafkas halklarını bir araya getirerek Kafkasya 

Federal Cumhuriyetini oluşturmaktır. 1992’de Abhazya Parlamentosu 

1978 Anayasasını reddedip 1925 Sovyet Anayasasına göre egemen bir 

devlet olduğunu ilan etmiştir. Bu karar Abhazlar içinde büyük sorunlar 

ve tepkiler yaratmıştır. Abhaz Yüksek Sovyet’i Rusya’nın bir parçası 

olabileceklerini belirtmiştir. 1993 de B.M. Güvenlik Konseyi Gürcistan’ın 

toprak bütünlüğü ve egemenliğinin altını çizmiş, barışın sağlanmasını 

istemiş ve bir askeri gözlem grubu oluşturulmuş, ateşkes imzalanmıştır.  

Gürcistan’daki ulusal kuvvetlerin komutanı bu ateşkesin kabul 

edilemeyeceğini, Gürcistan’ın bölünemeyeceğini belirtmiştir. Bunun 

sonucu olarak Gürcistan’da karışıklıklar ortaya çıkmış, çatışmalar 

başlamıştır. Ekim 1993’te Gürcistan BDT’ye girmeyi kabul etmiş, 

antlaşma imzalanmış, Rusya ve Gürcistan yakınlaşmıştır.  

Haziran 1999 tarihinde Türkiye’nin davetiyle Gürcistan ve 

Abhazya yetkilileri ve BM Genel Sekreterliği’nden bir grubun katılımı 

ile bir toplantı düzenlenmiş, sorunlar üç grupta toplanmıştır: 

Abhazya her şeye rağmen bağımsızlığı tanınmamakla birlikte 

Rusya’nın desteğiyle BDT içinde ayrı bir statü kazanma mücadelesi 

vermektedir. Türkiye bir yandan Abhazların bağımsızlık mücadelesini 

yarı resmi düzlemde desteklerken, Gürcü hükümetiyle ilişkilerinin 

resmi düzlemde geliştirilmesini de sürdürmektedir. Türkiye’de yaşayan 

600-700 bin kişi arasındaki Abhaz kökenli Türk vatandaşı 1992’de 

Kafkasya Abhazya Dayanışma Komitesini kurmuşlardır (Demir, 2003, 

s.186). Komitenin Türkiye temsilcisi Türkiye’den beklentilerinin daha 

fazla olduğunu, buna rağmen Türkiye’nin elinden gelen desteği 

gösterdiğini memnuniyetle ifade etmiştir.  

Türkiye’nin, dış politikası bakımından Transkafkasya’yı bir 

bütün olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’nin soruna her iki 

taraf açısından da hassasiyetle ve barışçı bir şekilde yaklaşması 

sonucunda her iki taraf da Türkiye’yi güvenilir bir ülke olarak kabul 

etmiştir. Ekim 1999’da Abhazya’da yapılan devlet başkanlığı seçimi ve 

bağımsızlık referandumu sonucunda halkın %98 i bağımsızlık yönünde 
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oy kullanınca ve bu sonuç taraftarlar arasında yeni bir gerginlik ortaya 

çıkarmıştır. Bu gelişme başta Gürcistan, ABD, Rusya ve Çin gibi daha 

birçok devlet tarafından yasa dışı ve kabul edilemez olarak 

nitelendirilmiştir. Son olarak Mart 2002’de Abhazya’da parlamento 

seçimleri yapılmıştır, bu seçimi Gürcistan, BM ve AB illegal olarak kabul 

etmişlerdir (Demir, 2003, s.188). 

Gürcistan ile Rusya sınırında yaşanan bir başka gerginlik konusu 

da Güney Osetya sorunudur. 

Osetya, Gürcistan’a bağlı özerk bir bölge statüsündedir. Nüfusun 

büyük bir çoğunluğu Hıristiyan’dır. Kafkasya Sıradağları’nı aşan tek 

geçit olan Daryal Boğazı’nı ellerinde bulundurdukları için stratejik bir 

öneme sahiptir. Osetya halkı 19. yüzyıl boyunca Rusların bölgedeki en 

güvenilir müttefiki olmuştur. 1920’de Sovyet egemenliği ilan edilmiş, 

1922’de Gürcistan içinde özerk bölge statüsünü kazanmışlardır. Sovyet 

egemenliği döneminde Kuzey ve Güney Osetya arasında birçok konuda 

bölünme yaratılmış, Gürcüler Güney Osetler’i çok sıkı kontrol altında 

tutmuşlardır. 1986’da Osetya’da anti-Gürcü hareketler başlamış, 

örgütlenme hızlanmış, 1989’da Oset Halk Cephesi kurulmuş ve Abhaz 

hareketlerini desteklediklerini açıklamışlardır. Bölgede hala süren etnik 

grup çatışmaları, dolayısıyla Osetler ile Gürcistan arasındaki gerginlik 

bu tarihlerde başlamıştır. Gürcistan bu ayrılıkçı hareketleri engellemek 

için sert tedbirler almış, ülkedeki tek resmi dilin Gürcü dili olduğunu 

ilan etmiştir. Rusçayı ikinci plana atan bu hareket protestolara neden 

olmuştur. 

Eylül 1990’da Güney Osetya Demokratik Sovyet Cumhuriyeti 

ilan edilmiştir. Gürcü Yüksek Sovyet’i Osetya’nın özerk statüsünü 

kaldırmış, Ocak 1991’de Gürcü askeri birlikleri başkent Sinvali’ye 

girmişler ve bölgeyi kontrol altına almak istemişlerdir. Bunun üzerine 

Osetler örgütlenerek çeşitli milis güçleri oluşturmuşlardır (Demir, 2003, 

s.191). Bölgedeki karışıklık zaman zaman bir çözüme yaklaşıldığında 

özellikle Gürcistan’ın iç dengelerindeki siyasi nedenlerden dolayı 

çözülememiştir. 

Rusya, Gürcü ulusal kuvvetlerinin Güney Osetya’yı işgalinin 

ardından Haziran 1992’de sert bir bildirge yayınlayarak Gürcüleri 

giriştikleri soykırımdan dolayı suçlamıştır. Taraflar arasında 
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müzakereler sürerken Mayıs 1992’de Güney Osetya bağımsızlığını ilan 

etmiştir. Rusya’nın gözetiminde ateşkes sağlanmış, Rus, Gürcü ve 

Kuzey Osetler’den oluşan bir barış gücü oluşturulmuştur. Mayıs 

1999’da Güney Osetya’da parlamento seçimleri yapılmış, Komünist 

Parti birinci parti olmuştur. Mart 2002’de ABD’li askeri gözlemcilerin El 

Kaide militanları yüzünden Gürcistan’a gelmeleri ve ABD ile 

Gürcistan’ın yakınlaşması Güney Osetya ve Abhazya’da rahatsızlık 

uyandırmıştır. Güney Osetya da Rusya ile ilişkilerine ağırlık vermeye 

başlamıştır. Günümüzde hala taraflar arasında barış sağlanıp 

sağlanamayacağı ve ilişkilerin nasıl sürdürüleceği gibi soruların cevabı 

belirsizdir. 

2. Küresel, Bölgesel Aktörlerin Güney Kafkasya Politikası 

a. ABD’nin Kafkasya’ya Yönelik Politikası 

ABD’nin takip ettiği politikalar göz önüne alınırsa, dünyada 

küresel çıkarlarını koruyacak yaklaşımlar sergilediği görülmektedir. 

Soğuk Savaşın sona ermesi ile ortaya çıkan tek küresel güç olma 

durumunu değerlendiren ABD, siyasal üstünlüğünü ekonomik 

üstünlükle de pekiştirmek istemekte ve dünyada doğal kaynaklar 

bakımından zengin bölgelerde etkinlik kurmaya yönelik bir politika 

izlemektedir (Arı, 2003, s.326). Bu doğrultuda ABD, SSCB’nin 

dağılmasıyla Avrasya`da oluşan jeopolitik boşluk alanlarını kendi 

çıkarları doğrultusunda doldurmaya ve yönlendirmeye çalışmaktadır. 

Kafkasya bu anlamda Avrasya’daki küresel güçler (AB, RF, Çin, 

Hindistan) arasında tampon bir bölge olarak bulunmaktadır.  

Bölgede Hazar Havzası’nın uluslararası sistem içerisinde enerji 

kaynakları yönünden artan önemi ABD’nin bu havzada Rus 

egemenliğini kırmaya yönelik politikalar geliştirmesine neden olmuştur. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını desteklemesi, Rusya’nın enerji 

kaynaklarının işletilmesi ve dağıtılması alanında bölgedeki tek egemen 

güç olmasının kırılması yönünde atılan önemli bir adımdır. Bu 

bağlamda ABD aynı zamanda NATO’nun Barış İçin Ortaklık projesi 

kapsamına Hazar Havzası ülkelerini de almıştır (Cerrah, 2005, s.77 ). 

Esas itibari ile ABD’nin Kafkasya politikalarının Hazar 

bölgesinde istikrarın sağlanması, enerji kaynaklarının temini ve 

işletilmesinden Amerikan petrol şirketlerinin pay alması, bölgesel ve 
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etnik çatışmaların önlenmesi ve RF’nin Hazar bölgesindeki hâkimiyetini 

kırmaya yöneliktir. 

b. AB’nin Kafkasya’ya Yönelik Politikası 

Son yıllarda AB’nin Kafkasya’ya yönelik ilgisinin giderek arttığı 

gözlenmektedir. AB’nin Transkafkasya ile ilişkilerine bakıldığında, 

Rusya’nın konumu ile ABD’nin politikaları belirleyici etken olarak 

ortaya çıkmaktadır (Demir, 2003, s.157). Bulgaristan ve Romanya’nın 

üyeliğinden sonra AB’nin Karadeniz üzerinden Kafkasya ile komşu 

olması, bölgenin AB açısından önemini arttıracaktır. Türkiye’nin olası 

üyeliğiyle bu yakınlık daha da artacaktır. Avrupa Birliği Komisyonu 

tarafından Aralık 1995’te bölge ülkelerine yönelik yaklaşım ortaya 

konmuş ve stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejilerin temelinde bölgeyle 

ekonomik ve politik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımların 

teşvik edilmesi bulunmaktadır (Demir, 2003, s.158). Avrupa’nın bölgeye 

yaklaşımı esas itibariyle ekonomik ilişkiler ve enerji güvenliği ile ilgilidir 

(Ağacan, 2006, 25). Enerji kaynaklarının bulunduğu bölgenin istikrarı, 

enerji aktarım hatlarının güvenliği AB için öncelikli konuları 

oluşturmaktadır. Kaynak çeşitliliğin sağlanması enerji konusunda dışa 

bağımlı hale gelen Avrupa için önemli bir unsurdur. Bu anlamda AB 

bölgeden petrol ve doğal gaz temini için projeler geliştirmektedir. Bu 

bağlamda AB, Hazar Havzası ve Orta Doğu kaynaklarına Türkiye 

vasıtasıyla ulaşmak istemektedir. Geliştirilen projelerle Türkiye’nin 

transit ülke konumu gündeme gelmektedir. Bu maksatla AB tarafından, 

2001 yılında kurulmuş olan Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru 

(TRACECA) için 14 yatırım projesi finanse edilmiştir (AB ve Hazar 

Bölgesi Jeopolitik Araştırma Raporu, 2005, s.10). AB tarafından finanse 

edilen INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) iş birliği 

programı da bu bağlamda oluşturulmuştur (INOGATE web sitesi, 28 

Kasım 2006). AB ile Türkiye arasında ise Nabucco olarak adlandırılan, 

Azerbaycan ve İran'dan gelecek doğal gazın Türkiye üzerinden 

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’ya ulaşmasını 

sağlayacak hattın yapılması projesi mevcuttur. Bu projede yine 

Kafkasya-AB enerji koridorunun oluşturulmasında önemli bir adımdır. 

Bunun yanı sıra AB, bölgedeki çatışmalarla ilgili olarak barışçı 

girişimlere destek vermektedir. AGİT’in Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili 

olarak oluşturduğu Minsk Grubu’nun girişimlerini, yine Gürcistan’da 
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Güney Osetya ile ilgili olarak yapılan çalışmaları desteklemektedir 

(Demir, 2003, s.159). 

c. RF’nin Kafkasya’ya Yönelik Politikası 

SSCB’nin dağılması ile Rus hükümetlerinin dış politika 

önceliklerinde eski Sovyet Cumhuriyetleriyle ilişkiler ön planda 

tutulmuştur. Bu eski cumhuriyetler yeni Rus politikasında “yakın çevre” 

olarak tanımlanmış ve bu ülkelere verilen önem giderek artmıştır (Arı, 

2003, s.320). Kafkasya ülkeleri bu bağlamda Rusya’nın yakın ilgi 

alanında bulunmaktadır. Rusya’nın bölgeye yönelik politikasını siyasi 

ve ekonomik olarak iki boyutta incelemek mümkündür. Siyasi açıdan 

bakıldığında Rusya’nın Kafkasya’ya yönelik politikasının tehdit 

algılaması dolayısıyla da savunma mantığı üzerine oturtulmaya 

çalışıldığı görülmektedir (Arı, 2003, s.324). Rusya’nın bölgeye yönelik 

politikasını barışı koruma ve terörle mücadele kapsamında askeri 

operasyonlar yapma, Ermenistan ve Gürcistan örneklerinde olduğu gibi 

askeri üs antlaşmaları imzalama, ülkeler arasındaki etnik sorunları 

kullanarak bu ülkeleri etkileme olarak özetlemek mümkündür (Arı, 

2003, s.325). 

Politikaların ekonomik boyutuna bakıldığında ise doğal gaz ve 

petrol bakımından zengin bir bölge olan Kafkasya’da Rusya’nın etkili 

bir bölgesel güç olabilmesi bu kaynakların çıkarımı ve dağıtımında etkin 

olması ile doğru orantılıdır (Winrow, 2005, s.94). Toplumsal ve 

ekonomik gelişimin en önemli itici gücü olarak, küresel enerji sorunu, 

dünyadaki milyonlarca insanın refahını doğrudan etkilemektedir (Putin, 

18 Ekim 2006). Bu bağlamda Hazar Denizi’ne kıyıdaş olan Azerbaycan 

stratejik konumu dolayısıyla Rusya’nın Kafkasya politikası açısından 

ekonomik olarak diğer devletlere oranla daha önemli yer tutmaktadır. 

Azerbaycan’a karşı Karabağ kozunu elinde tutan Rusya, sorunun 

çözümsüz olarak kalmasını, oluşabilecek bir uyum ortamında ise bunun 

kendi arabuluculuğu sayesinde olmasını istemektedir. Bu yaklaşım ile 

bölgede geliştirilebilecek yeni enerji projelerini kendi çıkarları 

doğrultusunda yönlendirmeyi planladığı görülmektedir.  

Rusya’nın dış politikasının belirlenmesinde ABD politikalarının 

etkisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. ABD, “süper güç 

stratejisi”nin gereği olarak jeopolitik açıdan Avrasya’da hâkim güç 
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olmak istemektedir (Brzezinski, 2005, s.63). Bu doğrultuda ABD’nin  

11 Eylül sonrası izlediği saldırgan politika ile Afganistan ve Irak’a 

yerleşmesi bölgede etkin güç olan diğer devletlerinin aleyhinde bir 

gelişme olmuştur. Bölgedeki etkinliğini kabul etmek Rusya 2000 yılında 

Vladimir Putin’in iktidarı devralması ile daha etkin bir dış politika 

izlemeye başlamıştır. Bu süreçte ABD’nin Irak operasyonlarının sebep 

olduğu petrol fiyatlarındaki artışın Rus ekonomisine yaptığı büyük 

katkı ile ülkede ekonomik darboğazın aşılmaya başlanması önemli bir 

noktadır (Arı, 2003, s.320). Esasen bölge bütün olarak bölgesel ve küresel 

güç olma yolunda Rusya için hayati önem teşkil etmekte ve aynı 

zamanda Türkiye, Çin, İran ve ABD ile ilişkilerde bir tampon bölge 

görevi görmektedir. 

ç. İran’ın Kafkasya’ya Yönelik Politikası 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra, Kafkasya’da üç yeni 

devletin oluşması İran için yeni tehdit algılamalarının ortaya çıkmasına 

ve bu bölgenin dış politikada önemli bir ilgi odağı olmasına sebep 

olmuştur. ABD’nin bölgede İran’ın aleyhine olan genişleme ve mevzi 

kazanma politikası İran’ın zaman zaman Rusya ve Çin gibi diğer 

aktörlerle uzlaşma ve iş birliği yoluna gitmesine sebep olmuştur (Arı, 

2003, s.327). 

Coğrafi avantajına rağmen, İran’ın bölgeyle ilişkileri istenilen 

düzeyde gelişememiştir. İlişkilerdeki düzeyin düşük olması dört temel 

nedenden kaynaklanmaktadır. Bu dört neden devam ettikçe İran’ın 

bölgeye yönelik dış politikasının hep sınırlı kalacağı düşünülebilir. 

Bunlar: Azerbaycan açısından mevcut İslami muhalefetin İran 

bağlantısı, İran’ın ekonomik durumu ve teknolojik yetersizliği, Türkiye-

İran ve ABD-Rusya rekabetinin yansımaları, Hazar’ın statüsünün 

belirsizliğidir (Akdevelioğlu, 2004, s.27).  

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin yarattığı fırsatlar ve sunduğu 

avantajlara karşılık İran açısından başlıca iki tehdit belirmiştir. Birincisi, 

Güney Azerbaycan’dan kaynaklanan etnik nitelikli tehdittir. İran, 

nüfusunun büyük bölümü Şii olan Azerbaycan’ın, kendi ülkesinde 

toplumun yaklaşık %25’ini oluşturan Azeriler açısından cazibe merkezi 

olmasını toprak bütünlüğü açısından bir tehdit olarak algılamıştır (Arı, 
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2003, s.327). Bu tehdidi bertaraf etmek için Azerbaycan Ermenistan 

arasındaki çatışmada Rusya ile uzlaşarak Ermenistan’ı desteklemiştir.  

İran açısından asıl tehdit, bölge dışı bir gücün (ABD) bölgeye 

yerleşme çabalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle İran, Rusya’nın 

Kafkasya’daki etkinliğini desteklemiştir. Rusya ile iş birliği içinde 

bölgede kendine yer edinmeye çalışmıştır. İran bölgeye yönelik 

politikalarını geliştirirken din unsurundan ziyade politik çıkarlarını ön 

planda tutmuştur. Ermenistan’la olan iş birliği bunun en önemli 

göstergelerindendir. Aynı şekilde Çeçen sorununa ilişkin olarak 

Türkiye’den farklı bir politika izleyen İran, Rusya’nın politikasına 

yönelik tepkilerinde göstermelik eleştirilerden öteye gitmemiştir (Arı, 

2003, s.328). Bu durumda, bir taraftan Kafkasya’nın asli oyuncusu olarak 

Rusya’nın görülmesi, diğer taraftan da Azerbaycan’a karşı 

Ermenistan’ın desteklenmesi, Rusya-Ermenistan-İran düşey jeopolitik 

eksenin oluşmasına yol açmıştır. Tahran’ın bölgeyle ilişkilerinin ABD’ye 

rağmen gelişmesi bundan sonra daha zor görünmektedir. 

3. Kafkasya’daki Durumun Türkiye’ye Etkileri 

Kafkasya, Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan mücadeleli ve 

gerilimli atmosferin en uzlaşmaz çelişkilerini yansıtan bir coğrafya 

olarak tanımlanmaktadır (Hacısalihoğlu, 2001, s.152). Kafkasya 

coğrafyasında bulunan gerilimli atmosfer, çatışmalar ve küresel 

aktörlerin tutumları önceki bölümde incelenmiştir. Bütün bu bilgiler ve 

veriler ışığında Kafkasya’daki durumun Türkiye’ye yansımaları ve bu 

ortamda Türkiye’nin yeri irdelenebilir. Hiç kuşku yoktur ki Türkiye 

açısından Kafkaslar önem arz etmektedir. Öncelikle Türkiye’nin bir 

bölümü Kafkaslarda yer almaktadır ve doğu sınırları bu bölgeden 

geçmektedir. Ayrıca, ırk, dil ve din özellikleri ile de Türkiye’nin bölge ile 

kültürel bağlantıları vardır. Bilindiği gibi kültürel yakınlık toplumlar ve 

devletlerarası ilişkilerde son derece önemlidir. Kültürel yakınlık, SSCB 

sonrasında Türkiye’nin bölge ülkeleri ile hızlı bir şekilde ilişki kurmasını 

sağlamıştır. Bu bölgede yaşayan halklarla Türkiye, büyük bir yakınlık 

içerisindedir. Diğer taraftan bölge halkları Türkiye’yi bir model olarak 

görmektedir (Demir, 2003, s.201). Geleneksel olarak batı demokrasileri 

ile ittifak halindeki laik Türkiye’nin, bölgedeki yeni bağımsız ülkeler için 

kısa sürede en çekici devlet modeli olarak kabul edilmesine karşın bu 

ülkelere olan etkisinin diğer jeopolitik aktörlerden daha az olduğu 
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söylenilebilir (Nuriyev, 2001, s.50-70). Coğrafi yakınlık, ekonomik iş 

birliği imkânları ve doğal kaynaklar nedeni ile Türkiye için Kafkasya bir 

ilgi alanı oluşturmaktadır ve oluşturmaya da devam edecektir 

(Hacısalihoğlu, 2001, s.154). Türk dış politikasının Kafkasya’ya yönelik 

başlıca amacı, gerek Türkiye’de, gerek komşu ülkelerde ve ötesinde, 

barış ve refah içinde, istikrarlı, iş birliğine dayalı ve beşeri kalkınmayı 

sağlayacak bir bölgesel ve uluslararası ortamın yaratılmasıdır (DİB 

Sitesi, 15 Ocak 2007). Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, 

Türkiye Kafkasya ülkelerinin bağımsızlıklarını hiçbir ayırım 

gözetmeksizin hemen tanımıştır. Türkiye, söz konusu ülkelerin 

bağımsızlıklarının pekiştirilmesi, toprak bütünlüklerinin korunması ve 

ekonomik potansiyellerinin hayata geçirilmesine büyük önem vermiş, 

ayrıca bölge ülkelerinin NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi* gibi Avrupa-

Atlantik ve KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)** gibi bölgesel örgütlerle 

bütünleşmelerini aktif bir biçimde desteklemiştir. Türkiye, çevresinde 

barış kuşağı oluşturarak güvenli bir ülke olma hedefini yakalamayı 

istemektedir; fakat coğrafi konumu itibari ile en çatışmalı ve sorunlu 

bölgelerin tam ortasında bulunmaktadır.  

SSCB’nin dağılmasından sonra gelişen yeni jeopolitik durum 

Türkiye’ye büyük fırsatlar sunmuştur. Fakat Türkiye bu bölgeye ilişkin 

yürüteceği politika ve stratejiler konusunda hazırlıksız yakalanmıştır. 

Bütün bunların yanı sıra Türkiye’nin 1990’larda yaşadığı siyasi 

istikrarsızlıklar ve PKK terör örgütünün faaliyetlerinin ülkenin güvenlik 

algılamalarında en önemli yeri işgal etmesi Türkiye’nin Kafkasya 

bölgesine yönelik stratejilerinin yeterince belirlenememesine sebep 

olmuştur. Kafkasya’nın konumu ve Türkiye ile olan kültürel ve tarihsel 

yakınlığı değerlendirildiğinde, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere 

kayıtsız kalmak gibi bir seçeneği yoktur. Bu nedenle Türkiye 

Kafkasya’ya ve özellikle Güney Kafkasya’ya yönelik belirleyici ve etkin 

politikalar geliştirebilmelidir. Türkiye, Soğuk Savaş dönemi boyunca 

                                                 
*
 1994 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kabul ettiği “Reddeman Raporu” 

ile Güney Kafkasya’yı Avrupa’nın coğrafi sınırları içinde kabul etmiş ve üç Güney 

Kafkas ülkesinin Avrupa Konseyi’ne katılma sürecini başlatmıştır. 1999 yılında 

Gürcistan, 2000 yılında da Azerbaycan ve Ermenistan Avrupa Konseyi’nin üyesi 

olmuşlardır. 
** Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 

Haziran 1992’de kurulmuştur. Güney Kafkas ülkeleri kurucu ülke statüsündedir. 
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petrol endüstrisine dayalı sanayileşme sürecini tamamlayamamıştır. 

Tarihsel bağların yanı sıra coğrafi yakınlığı ile de bölge için öncelikli 

konumda bulunan Türkiye Kafkasya’daki hızlı değişime yeteri kadar 

önem verememiş ve bölgedeki gelişmelerde belirleyici aktör 

konumunda olamamıştır.  

Türkiye’nin ulusal güvenliği yakın çevresinin ne kadar istikrarlı 

olduğuna bağlıdır ve ekonomik unsurlar da bu noktada önem 

kazanmaktadır. Bölgenin zengin enerji kaynaklarına sahip olması bu 

anlamda Türkiye’nin Kafkasya algılaması ve bölgeye yönelik politikaları 

açısından temel bir unsurdur. Enerji kaynakları açısından bölgenin 

doğal zenginliklere sahip oluşu, bölgede yaşanan gelişmelerde de 

belirleyici bir konumda bulunmuş ve önceki bölümde ülkeler bazında 

da ayrıntılı olarak incelenilen küresel güç mücadelesinin temel unsuru 

olmuştur. Türkiye içinde bugün enerji güvenliğinin önemi yadsınamaz 

bir hadisedir. Ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi için temel ihtiyaç 

olan enerjinin istikrarlı, güvenli ve uygun fiyatlı bir şekilde teminini 

gerekmektedir. Hazar Havzası’nın uluslararası anlamda enerji 

çeşitliliğini sağlamak için Orta Doğu’ya alternatif bir bölge olarak 

görülmesi Güney Kafkasya coğrafyasını da ön plana çıkarmıştır. Enerji 

kaynaklarının aktarımı projeleri kapsamında Türkiye kilit ülke 

konumundadır. Türkiye hem kendi enerji güvenliğini sağlamak hem de 

bölgede etkili bir güç olabilmek için bölge ülkeleri ile stratejik ve akılcı 

politikalar üretip hayata geçirmelidir. Gelişmekte olan sanayisi ile 

Türkiye yakın bulunduğu doğal kaynakları ile zengin olan bu coğrafya 

ile bağlarını geliştirebilmeli, petrol ve doğal gaz sanayiisine gereken 

önemi vermeli ve kaynak çeşitliliğini sağlamalıdır. 

Enerji güvenliğinin yanı sıra Güney Kafkasya’da çok yıkıcı bir 

role sahip olan parçalanma unsurları, bölgenin dışına taşabilir nitelik 

taşımaktadır ve Rusya’nın başına geldiği gibi bölgesel güçlerin tabiî ki 

Türkiye’nin de ulusal güvenliğine tehdit oluşturabilir. 

İlgili bölümde ayrıntılı olarak ele alınan Dağlık Karabağ 

anlaşmazlığının çözülmesi bölge istikrarı için hayati önem taşımaktadır. 

Bu çatışma bölge için devam eden askerî bir tehdit oluşturmaktadır. 

Bunun yanı sıra bölgedeki çatışma ortamından kaynaklanan mülteci 

sorunu ortaya çıkmıştır. Yukarı Karabağ Sorunu Azerbaycan ve 

dolayısıyla Türkiye için Rusya Federasyonu ve İran ile bir sürtüşme ve 
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gerginlik sebebidir. Tüm bunların yanı sıra Bakü-Tiflis-Ceyhan boru 

hattı projesi de bölgenin güvenliği ile doğrudan ilgilidir. Türkiye enerji 

kaynakları açısından zengin bir ülke olarak değil, fakat önemli bir geçiş 

ülkesi olarak jeostratejik değerini arttıracak potansiyele sahiptir. 

Bölgedeki petrol ve doğal gazın batıya aktarımında Türkiye anahtar bir 

ülke konumu kazanarak, hem gelecekte ihtiyaç duyacağı enerji 

ihtiyacını daha şimdiden güvence altına alacak, hem de ekonomik 

gelişmesinin kesintisiz bir şekilde devam etmesine imkân sağlayan 

ekonomik ve siyasi ittifaklar içindeki yerini sağlamlaştırarak, bölgesel 

bir güç olma yolunda önemli adımları atmış olacaktır. Bölgedeki enerji 

kaynaklarının üzerindeki ekonomik yaklaşımlar, bölge ülkeleri ile dış 

güçlerin ulusal ve uluslararası stratejilerini yönlendirmektedir 

(Uzunoğlu, 22 Ekm 2006). Enerji koridorlarını kuzey-güney 

istikametinde oluşturarak, Rusya’ya karşı yapılabilecek ittifakların 

önlenmesi düşüncesi, jeopolitiğin temel kurallarından birinin Dugin 

tarafından Rus jeopolitiğine uyarlanmasının bir sonucudur (Dugin, 

2005, s.180). Bu yaklaşım, her ne kadar doğu-batı istikametindeki Bakü-

Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nı engelleyememiş olsa da gelecekte Türkiye 

açısından tehlikeli olabilir.  

Gürcistan da büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıntılı olarak 

önceki bölümde ele alınan Abhazya ve Güney Osetya sorunları ile 

topraklarındaki Rus Askerî Üsleri bölgede istikrarsızlık ve kriz alanları 

yaratmaktadır. Kafkasya’da Ermenistan ve Gürcistan arasında barışçıl 

bir çözüm bulunması ve kalıcı bir sınır çizilmesinde Türkiye’nin stratejik 

çıkarı büyüktür çünkü bu sınır bölgesindeki çatışmalar Türk ekonomisi 

ve ulusal güvenliğini de etkilemektedir. Ayrıca bu oluşumlar İran ve 

Rusya Federasyonu ile olan bölgesel ilişkilerde istikrarsızlık kaynağı 

teşkil etmektedir.  

Türkiye İran’ın kuzeybatı sınırında bulunmaktadır. Her ne kadar 

İran’la günümüzde iyi ilişkiler içinde olsa da iç ve dış siyaset 

anlayışlarında iki ülke arasında farklılıkların bulunduğu açıktır. İran’ın 

özellikle son yıllarda yürütmekte olduğu nükleer güç olma faaliyetleri 

istikrarsız bir bölge ortamında Türkiye içinde tehdit oluşturmaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra bölgedeki istikrarsızlık, güven ortamı 

eksikliği, çatışmalar ve zayıf devlet yapısı uluslararası terör örgütlerinin, 

uyuşturucu tüccarlarının, yasadışı mültecilerin yeraltı örgütlerinin 
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barınmasını kolaylaştırmakta ve bu unsurların dış güçler tarafından 

maşa olarak kullanılmasını engelleyememektedir. Esas itibariyle 

gelişmemiş bölgeler yeni terörist adaylarının hasat yerleridir (Devlet, 

2004, s.218). Türkiye’nin coğrafi olarak çok yakınında bulunun bir 

bölgede bu gibi unsurların barınması ulusal güvenlik açısından ciddi 

tehdit unsurları içermektedir. 

Bölgeye komşu bir devlet olması nedeniyle Kafkaslar’da 

oluşturulmaya çalışılan siyasi ortamın şekillendirilmesinde Türkiye’nin 

aktif rol alması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Türkiye’nin bölgedeki rolü 

giderek artmakta ve politik ve ekonomik açıdan önem kazanan bir rol 

üstlenmektedir. Türkiye Güney Kafkasya Devletleri arasında 

(Ermenistan hariç) batıyla ve Avrupa-Atlantik yapılarına giden güçlü bir 

köprü olarak düşünülmektedir. Tüm bunlar ışığında Türkiye’nin 

bulunduğu jeopolitik bölgenin dinamik yapısı, Türkiye’yi proaktif bir 

politika izlemeye zorunlu kılmaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirmeler 

Soğuk Savaş sonrasında dünyada oluşan yeni düzen sanılanın 

aksine tek kutuplu bir karakterden uzaklaşmaktadır. Bu bağlamda 

kürsel güç mücadelesinde söz sahibi olmak isteyen ülkeler Soğuk Savaş 

sonrası oluşan jeopolitik boşluk alanlarını doldurmak için birbirleriyle 

kıyasıya rekabet etmektedirler. Bu sebeple Güney Kafkasya ülkeleri 

jeopolitik açıdan önemli hale gelmişlerdir. 

Yeni dünya düzeninin şu andaki lideri konumundaki ABD, 

Putin’le toparlanmaya başlayan RF ve küresel güç mücadelesinde 

önemli aktör olmak isteyen AB bölge üzerinde etki sağlayıp, bölge 

ülkelerini menfaatleri doğrultusunda yönlendirmek istemektedirler. 

Bunlara bir de bölgesel bir güç olarak kabul edilen İran’ın nüfuz 

mücadelesi eklendiğinde, Kafkasya Türkiye açısından risk oranı yüksek 

ve takip edilmesi gereken bir bölge olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel 

aktörlerin bölgedeki hamleleri takip edilip stratejileri incelenmeden 

Türkiye’nin bölgedeki yerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması çok 

güçtür. Türkiye’nin bölgede tek başına etkin güç olamayacağı açıkça 

görülebilen bir husustur. Bu sebeple Kafkasya ve Türkiye 

değerlendirilmesi yapılırken bölgede etkili olan diğer aktörlerin de 

stratejilerinin değerlendirilmesi önemlidir. 
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RF için “ulusal güvenlik sahası”, ABD için “yaşamsal çıkarlarının 

bulunduğu bölge”, NATO için “stratejik bölge” olarak resmen 

tanımlanan Güney Kafkasya’da ABD etkisini arttırırken, RF etkinliğini 

korumak istemektedir. RF’nin, elindeki önemli kozlardan olan doğal gaz 

unsurunu da son dönemde kullanmış olması bölge üzerinde etkili 

olabilmek için kullandığı araçların da tükenmekte olduğunu 

göstermektedir. AB’nin ise bölge üzerindeki etkisinin ekonomik olarak 

şekillendiği gözlenmektedir. Bölgedeki ABD-RF, RF-Gürcistan, 

Azerbaycan-Ermenistan çekişmelerinin ABD’nin karşı politikalarına 

rağmen en çok İran’ın işine yaradığı ve İran’ın çıkan fırsatları çok iyi 

kullandığı değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin bölgedeki iki müttefiki Azerbaycan ve Gürcistan’ın 

bu özelliklerini önümüzdeki dönemde de koruyacağı, Ermenistan’ın ise 

stratejik ve ekonomik faktörlerle Rusya’nın jeopolitik müttefiki olarak 

kalacağı değerlendirilmektedir.     

90’lı yılların ortalarına kadar bölgede fazla etkili olamayan 

Türkiye ise ABD’nin kendisi ile paralel politikalar izlemeye başlaması ile 

birlikte çeşitli kazanımlar elde etmiştir. BTC ham petrol boru hattının bu 

kazanımların en önemlisi olduğu değerlendirilmektedir. Bölgede şu an 

için ABD, Gürcistan ve Azerbaycan ile ittifak halindeki Türkiye bölgesel 

güvenlik ve ekonomik çıkarlar nedeniyle alternatif politikalar 

geliştirerek gelecekte ortaya çıkabilecek değişim ve gelişmelere karşı da 

hazırlıklı olmalıdır.  

Dağlık Karabağ Sorununun barışçıl yollarla çözümlenmesi 

Türkiye’nin güvenliği açısından önem arz etmektedir. Dağlık Karabağ 

topraklarının herhangi bir şekilde Azerbaycan’dan koparılması 

Ermenileri Türkiye üzerindeki toprak talepleri konusunda da 

cesaretlendireceğinden kabul edilebilir bir durum değildir. Bugün ABD 

ve AB tarafından Ermenistan’a verilen destek Azerbaycan’a verilen 

desteğin çok üzerindedir. Bu durumun Türkiye’nin bölgedeki 

politikaları ile ters düştüğü ve doğu sınırlarının güvenliğini tehdit 

edecek bir unsur oluşturduğu açıktır. Türkiye’nin her türlü uluslararası 

platformda Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalci durumuna ve 

açıkça sınırlarını tanımadığını ifade eden bir ülkeyle ilişkilerini 

geliştirmesinin beklenemeyeceğine vurgu yapması uluslararası 

kamuoyunun desteğini sağlamak açısından çok önemlidir. Sözde 
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Ermeni Soykırımı iddiaları ile mücadele çerçevesinde uluslararası bir 

bilim kurulu kurulması sağlanmalıdır. Ermenistan’ın bu tasarıyı pek çok 

ülkede kabul ettirdiği göz önüne alınırsa bu konuda geri adım atmasını 

beklemek yanlış bir tutum olacaktır. Bu çerçevede Türkiye gelecekte bu 

konuya ilişkin olarak toprak ve tazminat taleplerini göz önüne alarak 

bugüne kadar atılmakta geç kalınmış tüm adımları en kısa sürede 

atmalıdır.  

Bölgedeki diğer iki etnik sorun olan Abhazya ve Güney Osetya 

sorunlarında Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik 

politikalar takip edilirken RF’nin hassasiyetlerinin de göz ardı 

edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. Halen ABD ve RF 

arasındaki temel nüfuz mücadelesinin yaşandığı Gürcistan’daki bu 

sorunlar Gürcistan’dan sonra öncelikle bu ülkeleri ilgilendirmektedir. 

Bu sorundan RF’nin kazanç sağlayarak Gürcistan ile ittifak içerisine 

girmesi Türkiye açısından stratejik önem arz eden bir ülkenin kaybı 

olabileceğinden gelecekte Türkiye aleyhinde risk oluşturabilecek bir 

durumdur.  

Azerbaycan ve Gürcistan için model olduğu değerlendirilen 

Türkiye’nin AB yolunda istikrarlı bir biçimde ilerlemesi, Kafkas 

devletlerinin de bu paralelde Avrupa istikametine yönelmelerine neden 

olabilir. Bölgenin gelişme ve kalkınması için ekonomik ve siyasi istikrarı 

ile güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Böylelikle Türkiye’nin yakın 

çevresinde güvenli bir tampon bölge oluştuğu gibi Kafkasya ve Orta 

Asya doğal kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaşımı da 

kolaylaşacaktır.   
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ORTA DOĞU’DA NÜKLEER TEKNOLOJİ ALANINDAKİ 

GELİŞMELERİN  

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ 

Dz.Kur.Alb. Timur KÜPELİ  

 

Giriş 

Tarih boyunca çatışmalara ve güç mücadelelerine sahne olan 

Orta Doğu, 20.yüzyılda OPEC kurulana kadar Batı’nın koyduğu 

kurallar çerçevesinde Batıya petrol sağlamıştır. İsrail’in bölgeye 

yerleşmesi, Orta Doğu’daki dengeleri bozmuş, İsrail–Arap çatışması 

bölgedeki hassasiyeti artırmıştır. Soğuk Savaş döneminde bölge ülkeleri 

ABD ve SSCB’nin yörüngesinde hareket etmeye başlamış, bölge 

ülkelerinin de etkisi ile 70’li yıllarda petrol fiyatlarının ani sıçraması, 

1979 devrimi ile İran’ın Batı yanlısı politikaları terk ederek ABD karşıtı 

tutum izlemesi, uzun süren Irak-İran savaşı, ABD’nin 1991’deki Körfez 

Harekatı ve Soğuk Savaş sonrası bölgedeki etkinliğinin artması, 

çözülemeyen İsrail-Filistin sorunu 20. yüzyıla Orta Doğu’daki önemli 

olaylar olarak damgasını vurmuştur.  

Dünyadaki ispatlanmış petrol rezervlerinin %62’sine sahip olan 

Orta Doğu (BP Statistical Review of World Energy, 2006), her geçen gün 

artan enerji talebi ile ABD ve AB için kontrol edilmesi vazgeçilmez 

hayati önemi haiz bir bölge haline gelmiştir. 11 Eylül 2001 

saldırılarından sonra “önleyici saldırı” kavramını kullanarak, tehditlerin 

ortaya çıktığı yerler olarak belirttiği Orta Asya ve Orta Doğu 

coğrafyasına Afganistan ve Irak müdahaleleri ile yerleşen ABD “yeni 

dünya düzenini” oluşturmak için hedef olarak belirlediği bu bölgelerde, 

“terörizmi yok etmek, kitle imha silahlarının yayılmasını ve uluslararası 

hukuka uymayan, bölgesinde çatışmaların kaynağı olan ve terörizme 

destek veren devletlerin Batı dünyası için tehlike oluşturmasını 

engellemek, bölgede demokrasinin yaygınlaşmasını sağlamak” 

söylemleri ile Orta Doğu, Hazar ve Orta Asya’daki enerji kaynaklarını 

ve petrol/doğal gaz ulaştırma yollarını kontrol altında bulundurmaya 

yönelmiştir.  
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Kuzey Afrika ve Kafkasya’yı da kapsayan Büyük Orta Doğu 

Projesini hayata geçirmeye çalışan ABD, enerji ekseninde Orta Doğu’yu 

daha kolay yönetmek için bölgedeki ülkelerin sınırlarını değiştirmeyi 

içeren planları kamuoyuna sunmaktadır. ABD, Batının yörüngesine 

girmeyen ve bölgedeki planlarının gerçekleşmesine engel olarak 

gördüğü Suriye ve İran’ı 11 Eylül’den sonra, teröre destek verdiği 

iddiasıyla hedef olarak göstermiş, ancak uluslararası bir destek 

bulamamıştır.  

Nükleer silahlanma açısından 20. yüzyılda sessizliğini koruyan 

Orta Doğu’da, İsrail’in tüm girişimlerine destek olan ve nükleer silaha 

sahip olduğu için herhangi bir yaptırım uygulamayan Batı dünyası ve 

ABD, İran Ulusal Direniş Konseyi’nin Natanz ve Arak’taki İran’ın gizli 

nükleer tesislerini Ağustos 2002’de dünya kamuoyuna duyurması ile 

(Tama, 2004, s.9) aradığı fırsatı yakalamış ve imzaladığı Nükleer 

Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına (NPT) aykırı 

davrandığı gerekçesiyle İran’ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla 

suçlayarak, yaptırım uygulamak için kamuoyu oluşturmaya başlamıştır. 

Gizli bilgilerin ortaya çıkması ile birlikte bölgedeki mevcut sorunların 

merkezine “İran ve Nükleer Silah” yerleştirilmiştir.  

Afganistan ve Irak’ın işgalinin ardından Orta Doğu ve Orta 

Asya’daki ABD askeri gücünün artmasından rahatsızlık duyan (Ertem, 

2004-2005, s.272) İran, içinde bulunduğu coğrafyada Pakistan, Hindistan 

ve İsrail gibi nükleer silah gücüne sahip devletlerle kendisini çevrilmiş 

hissetmekte, bunları toprak bütünlüğü ve rejimi için tehdit olarak 

algılamakta, Irak’takine benzer bir ABD müdahalesinden endişe 

etmektedir. Kendisine yönelebilecek dış tehditlere karşı caydırıcılık 

sağlamaya çalışan İran, nükleer çalışmaları Şiiliği canlı tutmak için iç 

politikada bir araç olarak kullanmaktadır. İran açısından nükleer güce 

sahip olmak millî bir dava haline dönüşmektedir. 

Nükleer çalışmalarla ilgili İranlı politikacıların dünya 

kamuoyuna yaptıkları şok açıklamalar petrol ve doğal gaz fiyatları 

üzerinde baskı oluşturmakta, ispatlanmış dünya petrol rezervleri 

toplamının yaklaşık %10’u (2006 yılı petrol gelirleri 50.1 milyar ABD 

doları) (Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Sitesi, 13 Şubat 2007) ile kanıtlanmış 

doğal gaz rezervlerinin %15,4’una (CIA Sitesi, “The World Factbook”, 14 

Şubat 2007) (Rusya’dan sonra ikinci) sahip İran hem ekonomisine daha 
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yüksek girdi sağlamakta, hem de kendisine yapılabilecek olası bir 

müdahalede üretimi durduracağını ve dünya petrol fiyatlarının 

artacağını belirterek ABD’yi uluslararası baskı altında tutmaktadır.  

Orta Doğu’da sahnelenen ve değişmeyen bu oyunun konusu 20. 

yüzyılda olduğu gibi enerji üzerinedir. Batı için vazgeçilemez hayati 

önemi haiz enerji kaynaklarına sahip bu bölgede yer alan petrol ve 

doğal gaz kaynaklarına sahip ülkeler, ABD ve AB yanlısı politikalar 

izledikleri sürece sakin bir dönem geçirmekte, aksi takdirde baskı (İran, 

Suriye gibi) veya müdahale (Irak) ile ya izledikleri politika 

değiştirilmeye çalışılmakta ya da ülkeyi yönetenler devre dışı 

bırakılmaktadır.  

ABD ve AB’nin 21.yüzyıl Orta Doğu planlarına uyum 

sağlamayan ve mevcut rejimi ile bu eksenden uzak gözüken İran’ın 

nükleer çalışmaları ABD ve AB’nin bölgedeki planlarını hayata 

geçirmesine uygun bir zemin hazırlamaktadır. Yıllardır İran’ın petrol ve 

doğal gazından faydalanamayan, Çin ve diğer ülkelerle yapmaya 

başladığı uzun dönemli enerji anlaşmalarından ve petrol fiyatları 

üzerinde oluşturduğu baskıdan rahatsız olan ABD, İran’ın nükleer 

çalışmalarını sona erdirmesi yönünde oluşturduğu uluslararası 

kamuoyu ile Temmuz 2006, Aralık 2006 ve Mart 2007’de Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyinden nükleer silah çalışmalarını durdurmayı 

ve kısmi yaptırımlar içeren üç karar çıkmasını sağlamıştır. İran’ın 

oyalamacı ve uzlaşmaz gözüken politikasının yardımı ile ABD, adım 

adım müdahaleye veya müdahale baskısı ile mevcut rejimi değiştirmeye 

yönelmektedir. 

İran ABD ve AB yanlısı politika izlemeye yanaşmadığı sürece, 

Orta Doğu’da 2002 yılında başlayan nükleer gerginliğin tırmanarak 

devam etmesi, İsrail’in de rol alacağı bölgedeki olumsuz gelişmelerden 

Arap ülkeleri ve Türkiye’nin de etkilenmesinden endişe duyulmaktadır.      

Bu makalede, enerji ve silah bağlamında nükleer teknolojinin 

tarihçesi, nükleer silahsızlanma, Orta Doğu’daki son gelişmeler, konuyla 

ilgili imzalanmış önemli antlaşmalar ve yakın çevresinde meydana gelen 

nükleer silahlanma amacına yönelik faaliyetlerin Türkiye güvenliğine 

olan etkileri incelenmiştir. 
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Nükleer Güç ve Nükleer Silah   

20. yüzyılın ilk yarısında başlayan nükleer teknoloji alanındaki 

çalışmaların sonucu olarak, nükleer silahların geliştirilmesi ve takiben 

nükleer enerjiden barışçıl amaçlı faydalanılmaya başlanması ile nükleer 

enerji ve nükleer silahları içeren Nükleer Güç kavramı ortaya çıkmıştır.  

Enerjisini atom çekirdeğinin fisyon, füzyon gibi nükleer 

reaksiyonlardan alan, konvansiyonel bir silaha oranla çok büyük etkileri 

olan ve değişik tanımları yapılan nükleer silahlar, patlama özelliğinin 

yanında çok kısa bir sürede büyük bir alanı etkileyebilen, ısı, radyasyon 

ve basınç gibi ölümcül etkileri olan, etkilerinin bir kısmının yıllarca 

devam edebildiği çok güçlü bir silah olarak tanımlanabilmektedir. 

Atom bombası fisyon olayına dayanmaktadır. Fisyon, bir 

nötronun, uranyum gibi ağır bir element atomunun çekirdeğine 

çarparak yutulması, bunun sonucunda bu atomun kararsız hale gelerek 

daha küçük iki veya daha fazla farklı çekirdeğe bölünmesi 

reaksiyonudur. Bir nötronun yutulması ile başlayan fisyon tepkimesi 

sonucunda, büyük miktarda enerji ile birlikte, birden fazla nötron ortaya 

çıkmaktadır. Fisyon sonucu oluşan nötronlar da başka atomların 

çekirdekleri ile etkileşerek aynı işlemi tekrar etmektedir. Böylece ortaya 

çıkan enerji ve nötron sayısı giderek artmakta ve fisyon ürünleri 

çoğalmaktadır. Bu sürece zincirleme fisyon reaksiyonu adı verilmektedir 

(Nuclear Fission Basics, atomicarchive, 14 Şubat 2007). Bu reaksiyon 

zinciri nükleer reaktörlerde kontrollü şekilde gerçekleştirilerek ısı veya 

elektrik enerjisi elde edilirken, nükleer silahlarda reaksiyon kontrolsüz 

şekilde oluşmaktadır.   

Füzyon ise hafif radyoaktif atom çekirdeklerinin birleşerek daha 

ağır atom çekirdeklerini meydana getirmesi olayıdır. Bu işlem 

sonucunda çok büyük miktarda enerji ortaya çıkmaktadır. Güneşte 

enerji oluşumu bu şekilde gerçekleşmektedir. Füzyon teknolojisinde 

birçok sorunla karşılaşılmış ve öngörülen hızda ilerleme 

kaydedilememiştir 

Nükleer silahlar, atom bombası, hidrojen bombası ve nötron 

bombası şeklinde tasnif edilmektedir. Atom bombası yapımında doğal 

uranyum(U)235 veya yüksek zenginlikte plütonyum elementi 

kullanılmaktadır. Doğada bulunan U238 elementinin sadece %0.7’si 
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nötronlarla parçalanabilen fisil U235 izotopu ihtiva etmesi, bu haliyle 

nükleer santral ve bombalarda kullanılamaması nedeniyle  

“uranyum zenginleştirilmesi” yapılarak U235 izotop yoğunluğu %3’e 

çıkarılmaktadır. Uranyumun U238 izotopu nötronlarla reaksiyona girerek 

nükleer reaktörde ışınlanmasıyla plütonyum üretilebilmektedir. ABD 

tarafından 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya atılan “küçük çocuk” 

(atomicarchive, 14 Şubat 2007) adıyla bilinen bomba uranyum esas 

alarak yapılmış, 9 Ağustos 1945’te Nagasaki’ye atılan “şişman adam” 

adıyla bomba da ise plütonyum teknolojisi kullanılmıştır.  

Nükleer elektrik santrallerinde kaçınılmaz bir yan ürün olarak 

elde edilen ticari kalitede plütonyumun içinde ortalama %55 Pu239 

izotopu bulunmakta, bu oran bomba yapımı için yeterli olmamaktadır. 

Özel askeri reaktörlerde nükleer bomba yapımı için kullanılan ortalama 

%97 zenginlikte Pu239 izotopu içeren plütonyum üretilmektedir 

(Durmuş, 2006, s.9-10). 

Zaman zaman füzyon bombası, termonükleer bomba gibi 

isimlerle de anılan hidrojen bombası, nükleer yakıt olarak hidrojenin iki 

izotopunu (döteryum ile trityumu) kullanmaktadır. Bu iki izotop 

birbirleri ile birleşip kaynaşırken çok büyük oranda enerji açığa 

çıkmaktadır. Fisyon olayında sıcaklığın bir etkisi bulunmazken, füzyon 

olayı sadece çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Bundan dolayı 

bu bombaya termonükleer bomba da denmektedir. Atom bombasına 

göre çok güçlü bir bomba olduğundan hidrojen bombasına, “süper 

bomba” da denilmektedir (Durmuş, 2006, s.11). 

Batı Almanya’nın savunulması ihtiyacından doğan ve teknolojik 

olarak 1963 yılında yapılmaya başlanan, insanlık dışı bir silah olarak 

nitelendirilen ve canlılara karşı ölümcül olan nötron bombasında hava 

basıncı azaltılmış, radyasyon şiddeti artırılarak nükleer patlama sonucu 

etrafın daha az yakıp yıkılması planlanmıştır (Durmuş, 2006, s.12-13). 

Nükleer silahların ilk olarak uçaktan atılmasından kısa bir süre 

sonra füze ile hedefe gönderilmesi yeteneği kazanılmış, teknolojide 

yaşanan hızlı değişim paralelinde nükleer silahlar karmaşık silah 

sistemlerinden nükleer patlayıcılara kadar oldukça geniş bir yelpazede 

yer almıştır. 
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Nükleer silahların, patlama, termal radyasyon, direkt nükleer 

radyasyon, nükleer (radyoaktif) serpinti, patlama dalgası 

(elektromanyetik darbe) ve yüksek basınç etkileri bulunmaktadır. 

Nükleer bir patlama sonrası ortaya çıkan enerjinin yaklaşık olarak %85’i 

patlama, şok, termal radyasyon ve ısı etkisi olarak, geri kalan %15’lik 

kısmı ise nükleer radyasyon olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nükleer 

radyasyonun ilk %5’lik kısmı patlama anının ilk bir dakikası içinde 

ortaya çıkan gama ışınları ile nötronlardır (atomicarchive, 15 Şubat 2007, 

“The effects of nuclear weapons”).  

Dünyada ilk atom bombası ABD tarafından yapılarak 16 

Temmuz 1945’te çölde test edilmiştir. ABD’nin 6 ve 9 Ağustos 1945 

tarihlerinde Japonya’ya attığı iki atom bombası ile dünyadaki nükleer 

silah yarışı başlamıştır. 25 Aralık 1946’da Moskova’da ilk zincirleme 

nükleer reaksiyonu gerçekleştiren SSCB, 1949 yılında ilk atom 

bombasını denemiştir. Ağustos 1947’de ilk atom reaktörünü kuran 

İngiltere, 3 Ekim 1952’de ilk atom bombasını Avustralya’da test etmiştir.  

İlk hidrojen (füzyon/termonükleer) bombası da 31 Ekim 1952’de 

ABD tarafından denenmiştir. SSCB tarafından 22 Kasım 1955’te ilk 

füzyon bombası test edilmiştir. 1957 yılında ilk İngiliz hidrojen bombası 

Christmas Adasında patlatılmıştır. Fransa ilk nükleer denemesini 13 

Şubat 1960’ta Cezayir’de gerçekleştirmiş, 24 Ağustos 1968’de ise Güney 

Pasifik’te ilk hidrojen bombasını denemiştir. Çin, ilk atom bombasını 16 

Ekim 1964’te, ilk hidrojen bombasını ise 17 Haziran 1967’de denemiştir. 

ABD nötron bombasını 7 Temmuz 1977’de test etmiş, Nisan 1978’de ise 

nötron bombası geliştirilmesini iptal ettiğini açıklamıştır.  

Nükleer silah sahibi olan ülkeler sınıfına Hindistan 1974, 

Pakistan 1998 yılında katılmış, resmi açıklamalardan kaçınan İsrail’in de 

1958 yılından itibaren nükleer silahlara sahip olduğu iddia edilmektedir. 

Kuzey Kore 10 Şubat 2005’te nükleer silahlara sahip olduğunu resmi 

olarak açıklamış ve 09 Ekim 2006’da ilk denemesini yapmıştır. İran’ın 

gizli olarak nükleer silah çalışmaları yaptığı 2002’de yaşanan 

gelişmelerle ortaya çıkmış, İran uranyum zenginleştirme çalışmalarına 

2006 yılında devam etmiştir (wikipedia, 16 Şubat 2007).      
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Nükleer Enerji  

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleriyle birlikte dünyada 

nükleer enerjiye büyük umutlar bağlanmış, özellikle gelişmiş ülkelerde 

nükleer santrallerin sayısı hızla artmıştır. Ancak radyoaktif atıkların 

uzun süreli depolanması sorununa kalıcı bir çözüm bulunamamış, 

“ABD-Üç Mil Adası-28 Mart 1979” ve “Ukrayna-Çernobil-26 Nisan 

1986” kazalarından sonra kamuoyunda nükleer santrallere karşı tepkiler 

artmıştır. 

01 Ocak 2007 itibariyle 31 ülkede 443 ticari nükleer reaktör 

(toplam 364.9 GW kurulu nükleer güç kapasitesi) dünyadaki elektrik 

üretiminin %16’sını karşılamaktadır (Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Sitesi, 

14 Şubat 2007). Yıllık elektrik üretiminin(4055 GWh) %19.3’ünü (782 

GWh) kurulu 104 nükleer reaktörden sağlayan ve dünyadaki nükleer 

santral kapasitenin % 30’una sahip (Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Sitesi, 14 

Şubat 2007) ABD’de son 25 yıldır hiçbir nükleer santral siparişi 

verilmemiş, siparişi 1978'de verilen en son nükleer santral de 

tamamlanarak Mayıs 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Her yıl büyüyen 

ekonomisine paralel olarak enerji ihtiyacı artan ABD, elektrik ihtiyacını 

karşılamak için termik, hidrolik ve yenilenebilir enerji santralleri 

kurmakta, yeni bir nükleer santral yapımını planlamamaktadır.  

Avrupa’da 2005 yılı itibariyle elektrik üretiminde nükleer 

enerjinin payı Fransa’da %78, Belçika’da %55, Almanya’da %32, 

İspanya’da %24, Finlandiya’da %27, İngiltere’de %20, Hollanda’da %4,5, 

Rusya’da %15,6 seviyesindedir (TAEK Sitesi, 15 Şubat 2007, Nükleer 

Enerji). Avrupa’da nükleer santrallerinin tamamını devre dışı bırakan 

İtalya’ya ilave olarak, nükleer enerjiden faydalanan ancak bu enerji 

kaynağını devre dışı bırakma ya da ara verme kararı alan birçok ülke 

bulunmaktadır. İsveç, İspanya, Hollanda, Almanya ve Belçika 

moratoryum ilan etmiş veya nükleer enerjiden tümüyle vazgeçme kararı 

almış durumdadırlar. Litvanya, Slovakya ve Bulgaristan Avrupa 

Birliğinin Standartlarına uymayan eski teknoloji ürünü santrallerini on 

yıl içerisinde kapatmak üzere Avrupa Birliği ile fikir birliğine varmıştır 

(Saygın, 2004, s.58-63). 

Ancak, ekonomik büyüme ve artan enerji ihtiyacını karşılama 

zorunluluğu nedeniyle Asya ülkelerinde nükleer santral kurulması 
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çalışmaları hızla devam etmektedir. 2000-2005 yılları arasında 8 adet 

reaktörü devreye alan Çin’in nükleer santrallerden 2000 yılında ürettiği 

16 GWh elektriğin 2010 yılında 66 GWh’e, 2015 yılında 129 GWh’e 

yükselmesi beklenmektedir (Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Sitesi, 15 Şubat 

2007). Hindistan'da da Çin’de olduğu gibi daha küçük kapasiteli, 

teknolojisi farklı, maliyeti 300-400 milyon doları geçmeyen, finansmanı 

kolay sağlanabilen ve merkezi sisteme bağlanmadan, sadece kendi 

yöresine elektrik sağlayan 8 santral kurulma aşamasındadır. Fosil enerji 

kaynakları açısından tamamen dışa bağımlı olan ve elektrik üretiminin 

%25’ini 51 nükleer santralden (kurulu kapasite: 45 GW) sağlayan 

Japonya’da 9-12 adet yeni reaktör kurulması planlanmaktadır (Enerji 

Bilgi Yönetimi (EIA) Sitesi, 15 Şubat 2007). 

Nükleer santrallerden güç üretiminin 2010 yılına kadar en 

yüksek değerine ulaşması ve daha sonra işletme ömrü tamamlanarak 

devre dışı kalacak olan santraller nedeniyle nükleer enerjinin 2000’de 

%16 olan oranın toplam elektrik üretimindeki payının azalarak 2030’da 

%9’a düşmesi beklenmektedir.   

Dünya genelinde ekonomik, çevresel, stratejik ve politik ölçütler 

çerçevesinde nükleer enerjinin geleceğine ilişkin önemli belirsizliklerin 

mevcudiyeti, artan enerji ihtiyacına rağmen nükleer enerji teknolojine 

sahip ülkeleri dahi yeni nükleer santral kurma konusunda ’’bekle ve 

gör’’ tutumunu benimsemeye itmiş, yeni reaktörler kurmak yerine 

işletimde olan reaktörleri güvenlik standartlarını sağlayacak şekilde 

modernize ederek çalışma ömrünün uzatılmasına yöneltmiştir (Avrupa 

Komisyonu Sitesi, 2001). 

Nükleer teknoloji günümüzde gelişim, değişim ve geçiş 

sürecindedir. Nükleer güç reaktörlerinin evrimi, ilk reaktör 

prototiplerini kapsayan 1. kuşak, günümüzde işletimde olan reaktör 

tiplerinin çok büyük bir kısmını temsil eden 2. kuşak, ABD(TMI) ve 

Çernobil kazasından sonra 1980’leri ve 1990’ların başını kapsayan 

dönemde geliştirilen ileri hafif sulu reaktör teknolojisini temsil eden 3. 

kuşak ve günümüzde hedeflenen devrimsel tasarımları temsil eden 4. 

kuşak reaktörler olmak üzere 4 farklı tasarım kuşağı ile temsil 

edilmektedir. Nükleer fisyon teknolojisinde 2020 yılından itibaren 

önemli değişimlerin gerçekleşmesi beklenmektedir.  
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Nükleer silahların da temelini oluşturan nükleer enerjide en 

önemli konu nükleer reaktör tipi ve uygulanan teknolojidir. Reaktör 

tipine göre nükleer enerjinin, istendiği takdirde nükleer silaha dönüşüm 

ihtimali tartışılan konular arasındadır. Bu bağlamda nükleer reaktör 

kuşaklarının tarihi gelişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir (Saygın, 13 

Şubat 2007). 

 

 

Tablo–1: Nükleer Reaktörlerin Gelişimi 

Nükleer Silahlanmanın Kontrolü Çalışmaları 

ABD’nin Aralık 1953’te başlattığı girişimler ile BM çatısı altında 

29 Temmuz 1957 tarihinde Viyana’da kurulan Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansının (International Atomic Energy Agency-IAEA) nükleer 

eğitim ve araştırmaların yaygınlaşması, kazaların önlenmesi, 

uluslararası nükleer standartlar oluşturulmasına önemli katkıları 

olmuştur. IAEA, nükleer silah yapımına uygun malzemelerin 

denetlenmesi, özellikle uranyum ve plütonyum üzerinde yapılan tüm 

çalışmaları yakından takip etmektedir (Durmuş, 2006, s.138).  
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 Nükleer Silahların Kısmen Test Edilmelerinin 

Yasaklanması Antlaşması 

Atmosfer, uzay ve su altında nükleer silah denemelerini 

yasaklayan anlaşma (Partial Test Ban Treaty-PTBT) ABD, SSCB ve 

İngiltere tarafından 5 Ağustos 1963’te imzalanmış, anlaşmayı aralarında 

İsrail, İran, Hindistan’ın da olduğu 113 devlet imzalamış ve onaylamış, 

Pakistan imzalamasına rağmen onaylamamış, Fransa, Çin ve Kuzey 

Kore ise hiç imzalamamıştır (wikipedia, 16 Şubat 2007).  

 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması 

(Non Proliferation Treaty-NPT) 

ABD, SSCB ve İngiltere tarafından 1 Temmuz 1968’de New 

York’da imzaya açılmış, 5 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İsrail, 

Hindistan ve Pakistan NPT’yi imzalamamış, Kuzey Kore ise 12 Aralık 

1985’te imzaladıktan sonra 10 Nisan 2003’te antlaşmadan çekilmiştir. 

Türkiye’nin de 28 Ocak 1969 tarihinde imzaladığı ve Mart 1979’da 

onayladığı anlaşmayı bugüne kadar 188 ülke kabul etmiştir (wikipedia, 

16 Şubat 2007). Taraf olan bütün devletlere, nükleer enerjinin barışçıl 

amaçlarla araştırılması, üretimi ve kullanılmasının geliştirilmesi hakkı 

sağlayan anlaşmaya göre; 

* Antlaşmaya taraf nükleer silah sahibi her devlet, nükleer 

silahları veya diğer patlayıcı nükleer araçların kontrolünü 

devretmemeyi, nükleer silah sahibi olmayan herhangi bir devlete 

nükleer silahları veya diğer nükleer patlayıcı araçların kontrolünü elde 

etmesi için yardım, özendirme veya teşvik etmemeyi üstlenir.  

* Antlaşmaya taraf nükleer silah sahibi olmayan her devlet 

nükleer silahları, diğer nükleer patlayıcı araçları veya bunların 

kontrolünü bir başka ülkeden devralmamayı, nükleer silah veya diğer 

patlayıcı nükleer araç yapmamayı veya başka şekilde elde etmemeyi, 

yapımı için yardım aramamayı veya almamayı üstlenir. 

* Antlaşmaya taraf nükleer silah sahibi olmayan her devlet, 

Uluslararası Atom Enerji Ajansının(IAEA) yetkilerini ve nükleer 

çalışmalarda kullandığı her türlü malzemenin güvenlik denetimini 

kabul eder.  
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* Antlaşmaya taraf devletler nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla 

kullanılmasını sağlayacak cihaz, madde, bilimsel ve teknolojik bilgilerin 

en geniş şekilde alışverişini kolaylaştırmayı üstlenir. 

* Nükleer silahlara sahip olan ülkeler, nükleer silah yarışının 

durdurulması ve nükleer silahsızlanma görüşmelerini iyi niyetle 

yürütmeyi üstlenir.  

* Nükleer silah sahibi devlet 1 Ocak 1967’den önce nükleer bir 

silah yapan ve patlatan devlettir.(ABD, SSBC, İngiltere, Çin ve Fransa) 

* Anlaşma her beş yılda bir gözden geçirilir. 

* Anlaşmadan çekilmek isteyen taraf kararlarını açıkladıktan 90 

gün sonra anlaşma dışına çıkabilir. 

 Nükleer Silahların Test Edilmelerinin Yasaklanması 

Antlaşması (Comprehensive Test Ban Treaty-CTBT) 

Nükleer silah geliştirme faaliyetlerinin henüz önemli bir aşama 

kaydetmeden engellenmesi, nükleer silah geliştirmek isteyen ülkelerin 

daha test aşamasında iken uluslararası baskı ve yaptırımlara maruz 

bırakılması maksadıyla yapılan bu antlaşma, 24 Eylül 1996’da BM 

tarafından imzaya açılmış, şu ana kadar 177 ülke imzalamış, bunlardan 

138’inde onaylanmış, ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. Anlaşmayı 

Ekim 1999’da ABD Senatosu reddetmiştir. K.Kore, Pakistan ve 

Hindistan anlaşmayı hiç imzalamamış, İsrail, İran, Çin, Mısır da 

imzalayan ancak onaylamayan ülkeler arasındadır.  

 Silahsızlanma Güvenliği İnisiyatifi (Proliferation Security 

Initiative –PSI) 

11 Eylül saldırıları sonrası ABD, terörün insanlığın karşısındaki 

en büyük problem olduğunu her ortamda gündeme getirmiş, müdahale 

etmeyi planladığı ülkelere karşı kullandığı gerekçelerin başına teröre 

destek vermenin yanı sıra yasa dışı yollardan nükleer silah edinme 

çabasını göstermiştir. Nükleer silahların kısıtlanması ve kontrol altında 

tutulması maksadıyla yapılan önemli çalışmalardan birisi olan PSI ile 

”yasaklanmış NBC silahları ve silah teknolojilerinin” yasadışı yollardan 

nakledilmesinin önlenmesi, bu maddelerin istenmeyen kişilerin eline 

geçmesinin engellemesi ve İran, K.Kore gibi ülkelere yaptırım 

uygulanması amaçlanmıştır. ABD tarafından 31 Mayıs 2003 tarihinde 
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Polonya’da yapılan G-8’ler zirvesinde önerilen bu çalışmaya Almanya, 

Avustralya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, 

Japonya, Kanada, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur ve 

Türkiye destek vermeyi kabul etmiştir (Global Security Sitesi, 16 Şubat 

2007). Çin bu işbirliğine katılmayacağını Eylül 2005’te bildirmiştir. 80’e 

yakın ülke bu konuda işbirliği yapacağını beyan etmiştir (wikipedia, 16 

Şubat 2007, Proliferation Security). Bu çalışma BM’nin 1570 (2004 yılında 

yeniden düzenlendi) ve 1718 no.lu kararlarına dayandırılmıştır. 

Anlaşma çerçevesinde her yıl ülkelerin katıldığı kara, deniz ve hava 

tatbikatları icra edilmektedir. Eylül 2003-Kasım 2006 arasında 25 tatbikat 

icra edilmiş, en son Ekim 2006 sonlarında Japon Denizi ve Basra 

Körfezi’nde Taraf Ülke Deniz Kuvvetleri gemilerinin katıldığı tatbikatlar 

yapılarak K.Kore ve İran’a mesaj verilmiştir (ABD DİB Sitesi, 16 Şubat 

2007). 

Soğuk Savaşın sona ermesini takiben 31 Temmuz 1991 ve 3 Ocak 

1993 tarihlerinde imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları 

(START-1 ve START-2) ile ABD ve Rusya nükleer güçlerinde indirime 

gitmiş, Güney Afrika, Nükleer Silah Programını terk ederek NPT’ye 

imza atmış, Belarus (Beyaz Rusya), Ukrayna ve Kazakistan, 

Sovyetler’den kendi paylarına kalan nükleer silahlardan vazgeçmiş, 

Brezilya ve Arjantin nükleer programlarını terk ederek NPT’yi 

imzalamıştır. Ukrayna nükleer silahlarını bıraktığı için Rusya, ABD ve 

İngiltere bu ülkeye saldırmamayı garanti etmiş ve herhangi bir başka 

ülkenin Ukrayna’ya saldırması durumunda BM Güvenlik Konseyinden 

yardım kararı çıkarmak için garanti vermişlerdir. Nükleer silah veya 

ileri nükleer teknolojiye sahip devlet sayısı 60’lı yıllarda 21, 80’li yıllarda 

16 iken bu sayı 2004 yılı itibariyle 10’a inmiştir (Levi ve O’Hanlon, 2004, 

s.2). Nükleer silahlarla ilgili olarak ülkeler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmaktadır: 

*  NPT’ye göre nükleer silaha sahip olan 5 ülke(ABD, Çin, Fransa, 

İngiltere, Rusya), 

* Nükleer silaha sahip ancak silahsızlanma anlaşmasına taraf 

olmayan ülkeler(İsrail, Pakistan, Hindistan), 

* Nükleer silah geliştiren ancak silah sayısı az olan 

ülkeler(K.Kore), 
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* Nükleer silah ve/veya nükleer program geliştiren şüpheli 

ülkeler(İran, Suudi Arabistan), 

* Geçmişte nükleer silaha sahip olan ülkeler (Güney Afrika, 

Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya),  

* Geçmişte nükleer silaha veya nükleer silah geliştirme 

programına sahip olan ülkeler (Avustralya, Brezilya, Arjantin, Almanya, 

Japonya, Kanada, Mısır, Libya, G.Kore, Irak, İsveç, İsviçre, Tayvan, 

Polanya) (wikipedia, 16 Şubat 2007 “nükleer silah programları”) 

Orta Doğu’da Nükleer Güç Mücadelesi  

İsrail 

Orta Doğu’da, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 

Antlaşmasını-NPT imzalamayan ve nükleer silahlara sahip tek devlet 

İsrail’dir. Kuruluşundan itibaren Batı dünyası ile ilişkilerini daima sıcak 

tutan İsrail, komşu ülkeler ile olan sorunları nedeniyle güvenlik 

konusunda katı bir strateji uygulamakta, en ufak bir sorunda dahi silahlı 

kuvvetlerini kullanmaktan çekinmemektedir.  

Nükleer programını "ne doğrulama ne de yalanlama" şeklindeki 

"belirsizlik politikası" çerçevesinde yürüten İsrail’in gizli nükleer silah 

geliştirme çalışmaları yaptığı, eski nükleer teknisyeni Fas doğumlu 

Mordechai Vanunu’nun İngiliz Sunday Times gazetesine 6 Ekim 1986’da 

verdiği belgeler ile ilk kez dünya kamuoyuna duyurulmuştur 

(wikipedia, 20 Şubat 2007, Mordechai Vanunu). Mordechai Vanunu 

1986-2004 yılları arasında hapis cezası çekmiş, İsrail’den çıkması ve 

nükleer konularla ilgi bilgi vermesi yasaklanmıştır. 

Nükleer gücü tam olarak bilinmeyen, ülkesinde enerji maksatlı 

nükleer santrali olmayan İsrail, nükleer silah yapmak maksadıyla 1962-

1964 yılları arasında Fransa desteğiyle gizlice kurduğu Dimona Nükleer 

Araştırma Santralını halen işletmektedir. Yaklaşık 2700 personelin 

çalıştığı 150 MW gücündeki bu santralde ürettiği plütonyum ve 

zenginleştirdiği uranyum ile 5-10 Temmuz 1967’de Mısır, Ürdün ve 

Suriye ile yaptığı ve Arap-İsrail Savaşı (6 gün savaşı) olarak bilinen 

savaştan önce ilk nükleer silahlarını yaptığı ve halen 100 ila 200 adet 

nükleer silaha sahip olduğu iddia edilmektedir (Global Security Sitesi, 

İsrail; wikipedia, 21 Şubat 2007, Negev Nükleer Araştırma Merkezi).  
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İsrail’e, bulunduğu coğrafyayı kapsayan 500-2500 km menzilli 

nükleer başlıklı füzeler ile uçaktan atılabilen nükleer bombalar ve 

nükleer başlıklı güdümlü mermilerle donattığı Alman yapımı iki 

denizaltıya sahip olmasına rağmen, İran örneğinde olduğu gibi Batı 

dünyası ve uluslararası kamuoyu tarafından herhangi bir baskı veya 

yaptırım uygulanması gündeme dahi gelmemiştir (Peraino ve Barry, 13 

Şubat 2007). Dimona Nükleer Araştırma Santralini IAEA denetimine hiç 

açmayan İsrail, bu santrali 1960-1969 yılları arasında önceden haberli, 

göstermelik olarak ABD uzmanlarının denetimine açmış, Hint 

Okyanusu’nda 22 Eylül 1979’da Güney Afrika ile beraber yaptığı iddia 

edilen ve uydudan tespit edilen nükleer denemeyi de reddetmiştir 

(Center for Defence Information Sitesi, 21 Şubat 2007). 

İsrail, neden NPT’yi imzalamamıştır? NPT’yi imzalamayan 

ülkenin, devletler hukukuna göre nükleer silah çalışmaları yapmaktan 

sorumlu olmaması ve İsrail’in nükleer silah sahibi olmasından dolayı 

uluslararası kamuoyunun baskısı ile karşılaşmaması nedenleriyle 

NPT’yi imzalamamıştır. Eğer NPT’yi imzalasaydı, yaptığı her türlü 

nükleer faaliyeti IAEA denetimine tabi olacak ve nükleer silah sahibi 

olmayan bir ülke sıfatıyla ABD ve Batı dünyasından nükleer silah 

teknolojisi, malzeme ve silah temin etmesi anlaşma maddelerine göre 

mümkün olmayacaktı. NPT’yi imzalamayarak IAEA denetimine 

girmeyen, uluslararası kamuoyunun baskısını üzerinde hissetmeyen, 

nükleer silahlara sahip İsrail, bölgede kendi varlığını güvence altına 

alırken bölgedeki diğer ülkelerin nükleer silaha sahip olma isteklerini 

kamçılayarak dünya barışını tehlikeye atmaktadır.   

Orta Doğu’daki nükleer çalışmaları yakından takip eden, 

bölgede ülkesinin güvenli bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için 

nükleer silahlara sahip olma ayrıcalığını devam ettirmek isteyen ve 

kendi güvenliğine tehdit oluşturacağı gerekçesi ile diğer devletlerin 

nükleer güç sahibi olmasını istemeyen İsrail, Irak’ın nükleer silah 

çalışmaları yaptığını ileri sürerek 07 Haziran 1981’de Fransa’nın inşa 

ettiği Osirak Reaktörüne hava saldırısı yaparak işlemez hale getirmiştir. 

Bu reaktöre İran da 30 Eylül 1980’de hava saldırısı yapmış, reaktör Ocak 

1991’de ABD uçakları tarafından imha edilmiştir (wikipedia, 20 Şubat 

2007, İran ve İsrail). 1991 Körfez Harbi ve 2002 yılında ABD’nin Irak’a 

müdahalesinde Saddam Hüseyin’in kendisine karşı kimyasal silah 



 

 207 

kullanma olasılığına karşı ve Ekim 1973 Arap-İsrail Savaşında 

güvenliğini tehlikede hissetmesi durumunda İsrail’in nükleer silahları 

kullanacak şekilde hazır bulundurduğu iddia edilmektedir. 

“İşgal altındaki topraklarda meydana gelen çatışmalar 

kaderimizi belirleyecektir. İmamın(Humeyni) dediği gibi İsrail 

haritadan silinmeli” şeklindeki İran Cumhurbaşkanının Eylül 2005’te 

yaptığı açıklamalara (Milliyet, 20 Şubat 2007) istinaden bölgede kendisi 

için en büyük tehdidin İran olduğunu belirten İsrail, İran’ın nükleer 

çalışmalarını Batı dünyası gibi yakından takip etmekte, İran’ın şok 

açıklamaları karşısında zaman zaman sükûnetini koruyamamaktadır. 

Almanya ziyareti sırasında 12 Aralık 2006’da Alman N24 televizyonuna 

yaptığı röportajda, İran'ın nükleer programına değinen İsrail 

Başbakanının, "Biz hiçbir zaman bir ulusu yok etmekle tehdit etmedik. 

İran ise açıkça ve alenen İsrail'i haritadan silmekle tehdit ediyor. 

İranlılar nükleer silaha sahip olmayı isterken, Amerika, Fransa, İsrail ve 

Rusya'yla bir tutulabileceklerini söyleyebilir misiniz?" şeklindeki sözleri, 

ülkesinin nükleer silaha sahip olduğunun kanıtı şeklinde yorumlanarak 

dünyada geniş yankı bulmuş (Milliyet, 20 Şubat 2007), İsrail’in nükleer 

programı konusunda 50 yıldır yürütülen "belirsizlik politikasını" ihlal 

ettiği ve nükleer program konusundaki resmi politikaya ters düştüğü 

gerekçesi ile İsrail içerisinde de eleştirilmiştir.  

Orta Doğu’da yaşanan İsrail-Filistin krizinin ardından, ihtiyaç 

duyduğu petrol ve doğal gazı bölgedeki Arap ülkelerinden kesintisiz bir 

şekilde temin etmesi güçleşen İsrail için Hazar ve Orta Asya enerji 

kaynaklarının önemi artmış, bu bölgelerde etkin olan Rusya ve Çin ile 

işbirliği yapması gündeme gelmiştir. İran’a karşı uygulanan nükleer 

politikayı 23 Aralık 2006 tarihli BM Kararıyla destekleyen Çin ile 

ilişkilerini geliştirmek maksadıyla İsrail Başbakanı, 9-11 Ocak 2007 

tarihleri arasına Çin’e yaptığı resmi ziyarette teknoloji ve savunma 

işbirliği konularında görüşmeler yapmıştır. Batı dünyası ile yaşadığı 

sıcak ilişkileri Çin’le de kurmaya çalışan İsrail, Orta Doğu’daki varlığını 

güvenceye alacak her türlü gelişmeye açık bir tutum izlemektedir.  
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İran 

İran’daki nükleer çalışmalar ABD’nin “Nükleer Barış Programı” 

kapsamında ABD ile İran arasında imzalanan, teknik yardım, 

zenginleştirilmiş uranyum desteği ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlı 

kullanımı konusunda işbirliğini içeren “sivil nükleer işbirliği anlaşması” 

ile başlamıştır (ABD DİB Bülteni 36, 1957, s.629). İran IAEA’ya 1958’de 

üye olmuş, 1959 yılında Tahran Nükleer Araştırma Merkezi (TNRC) 

kurulmuş, TRNC kapsamında Tahran Üniversitesi’nde 5  MW gücünde 

nükleer araştırma reaktörü 1967 yılında işletime alınmış, ABD 

tarafından bu reaktörde yakıt olarak kullanılmak üzere 5585kg %93 

zenginleştirilmiş uranyum sağlanmış, bu yakıt desteği 1979’a kadar 

sürmüştür. İran NPT’yi 1970’te onaylayarak nükleer silah sahibi olma 

yönünde çalışmalar yapmayacağını taahhüt etmiştir. 

1973 yılındaki petrol krizinden sonra petrol fiyatının 4 katına 

çıkması İran’ın gelirini önemli ölçüde artırmış, bölgesel güç olmaya 

yönelen İran bir taraftan silahlı kuvvetlerini güçlendirirken diğer 

taraftan sıcak ilişkiler içerisinde bulunduğu Batı ülkelerinin teşviki ile 

nükleer teknoloji transferine hız vermiştir. İran yönetimi 20 yıl içerisinde 

23000 MW kurulu güce sahip olacak şekilde nükleer enerji santralleri 

kurmayı planladıklarını 1974 yılında açıklamış, aynı yıl içerisinde 

uranyum zenginleştirmesi yapan Fransız Eurodiff şirketinin % 10’una 

ortak olmuş ve İran Nükleer Enerji Ajansı çalışmalarına başlamıştır 

(Nükleer Tehdit Girişimi (NTI) Sitesi, 22 Şubat 2007). İran Şahı Haziran 

1974’te “İran’ın kısa bir süre içerisinde nükleer silaha sahip olacağından 

kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde yaptığı açıklama (Cooley, 22 Şubat 

2007) ile bugün yaşanan gelişmelerin temelini atmıştır. 

İran’da Almanya tarafından Buşehr şehrinde 1293 MW gücünde 

iki nükleer enerji santrali (maliyeti 7,8 milyar DM, İslam Devrimine 

kadar %50 ve %85’i tamamlanan santraller için İran tarafından 5,8 

milyar DM ödendi) ile Fransa tarafından Bende-e Abbas’ta 900 MW 

gücünde iki nükleer santral (maliyeti 2 milyar $, ancak projenin inşaatı 

başlayamadı) kurulması 1974 yılında kararlaştırılmış (Nükleer Tehdit 

Girişimi (NTI) Sitesi, 22 Şubat 2007) ve bu dönemde Belçika tarafından 

Karj’da Nükleer Tıp Merkezi kurulmuştur.  
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Batının enerji ihtiyacını karşılamasına destek sağlayan ve Batı 

ülkeleri ile sıcak ilişkiler içinde bulunan İran’da dengeler 1979 Devrimi 

ile tamamen değişmiştir. İslam Devrimi ile birlikte ABD’ye karşı bir 

tutum izlemeye başlayan İran’da; nükleer projelerde Batıya yapılan 

planlı ödemelerin durdurulması, Batılı ülkelerin anlaşmaları iptal 

edilmesi, iş başına gelen yönetimin nükleer çalışmaların dini yönden 

sakıncalı olduğunu açıklaması, 1980 yılında başlayan Irak Savaşı ve 

yaşanan ekonomik güçlükler nedenleriyle nükleer faaliyetler 

durmuştur.     

Irak-İran Savaşında, Irak’ın kimyasal silahlar ile İran’a 

saldırmasının bir sonucu olarak İran 1980’li yılların ortasından itibaren 

başlayan nükleer projeleri tamamlamak ve yeni projeler yapmak 

maksadıyla Almanya, Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri 

ve Arjantin ile işbirliği yapmak istemiş ancak ABD’nin yoğun baskısı 

altında kalan bu ülkeler İran’la işbirliği yapmamıştır. Bu dönemde İran, 

dünyadaki çeşitli üniversitelere 15000–17000 öğrenciyi göndererek 

nükleer konularla ilgili dallarda eğitim almalarını sağlamıştır. Savaş 

sonrası nükleer çalışmalarını artarak sürdüren İran, Hindistan, Çin, 

Pakistan gibi ülkelerden örtülü yollardan bazı nükleer malzeme ile 

teçhizat temin etmesine rağmen kapsamlı bir işbirliğine gidememiştir. 

Rusya ile 1995 yılında nükleer işbirliği antlaşması imzalayarak Buşehr I 

nükleer santralinin tamamlanması, her yıl 20-30 İranlının Rusya’da 

nükleer alanda lisans üstü eğitim alması planlanmıştır. Rusya, 

ödemelerde yaşanan gecikmeleri gerekçe göstererek Buşehr I nükleer 

santralinde çalışan personelini 22 Şubat 2007’de geri çekmiştir. 

İran NPT’yi onayladığı 1970 yılından Şubat 2002’ye kadar 

ülkesindeki nükleer tesisleri Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı 

uzmanlarının denetimine açmış, 2003 yılına kadar IAEA uzmanları 

tarafından İran’ın NPT’yi ihlal ettiğine ilişkin bir kanıt bulunamamıştır.   

İran Ulusal Direniş Konseyinin Natanz’daki uranyum 

zenginleştirme tesisleri ile Arak’taki plütonyum üretim tesislerini 

Ağustos 2002’de dünya kamuoyuna duyurması ile ABD, Nükleer 

Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına aykırı davrandığı 

gerekçesiyle İran’ı nükleer silah elde etme çalışmaları yapmakla 

suçlayarak, IAEA’yı devreye sokarak İran’ın nükleer silah sahibi 

olmasında önemli bir adım olan uranyum zenginleştirme ve plütonyum 
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üretme faaliyetlerini durdurmaya yönelik uluslararası kamuoyu 

oluşturmaya başlamıştır.  

IAEA uzmanlarının 21 Şubat 2003’te İran’da yaptıkları ilk 

denetleme sonrası 6 Haziran 2003 tarihinde sundukları raporda; 

Nantz’daki pilot yakıt (uranyum) zenginleştirme fabrikasının 

tamamlanmak üzere olduğu, uranyum zenginleştirme tesisi inşaatının 

devam ettiği, Arak’ta ağır su üretim tesisinin inşa halinde bulunduğu, 

İran’ın ithal ettiği nükleer maddeler, bu maddeleri kullandığı tesisler ve 

inşa halindeki nükleer tesisler hakkında IAEA’ya bilgi vermesi 

gerekirken, bunları gizleyerek imzaladığı anlaşmalara uymadığı 

belirtilmiştir. Ancak IAEA, NPT’yi ihlal ettiğini açıkça ifade etmeyerek 

İran’ın BM Güvenlik Konseyine sevk edilmesini engellemiştir. Gizli 

nükleer çalışmalarına yönelik uluslararası baskının artmasından sonra 

İran, geliştirdiği nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu IAEA’ya 

inandırmak için, uranyum zenginleştirmesinde çok önemli yer tutan gaz 

santrifüjleri programına Buşehr santralına yakıt üretmek maksadıyla 

1985’te başladığını belirtmiştir (Cordesman ve Rodhan, 23 Şubat 2007).  

İran’ın nükleer silah geliştirme programı ispatlanamamasına 

rağmen, uranyum zenginleştirmesinde kullanılan gaz santrifüjleri 

çalışmalarının gizliliği 20 yıllık bir süreci kapsaması, ABD ve Batılı 

ülkelere İran’ın nükleer silah sahibi olmaya yakın olduğu izlenimini 

yaratmış ve İran’ın daha katı denetlenmesi ve nükleer silah elde etmeye 

yarayan tüm faaliyetlere son vermesi istenmiştir.  

Almanya, Fransa ve İngiltere ile 21 Ekim 2003 tarihinde 

Tahran’da imzaladığı anlaşma ile İran NPT Ek protokolünü imzalamayı, 

uranyum zenginleştirme ve plütonyum üretme faaliyetlerini 

durdurmayı kabul etmiştir. IAEA’nın 10 Kasım 2003 tarihli raporunda 

ise İran’da, uranyumun topraktan çıkartılmasından nükleer santralde 

yakıt olarak kullanılması aşamasına gelene kadar gerekli tesislerin 

yapımında son aşamaya gelindiği (IAEA Sitesi, 2003), İran’ın 12 yıllık 

lazer zenginleştirme, 18 yıllık uranyum zenginleştirme programı 

geliştirdiği bilgileri yer almıştır. Bu arada 27 Ocak 2004 tarihinde 

Pakistanlı müfettişler aralarına Abdülkadir Han’ın da bulunduğu iki 

bilim adamının 1980’lerin sonlarında İran’ın nükleer faaliyetlerine 

yardım ettiğini ortaya çıkarmıştır. İran, Ocak 2004’te daha önceki 

çalışmalarda IAEA’ya bildirmediği çok daha hızlı gaz santrifüjü yaparak 
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uranyumu zenginleştirme sürecini kısaltan P-2 santrifüj dizaynına sahip 

olduğunu kabul etmiştir. 

IAEA-İran ve İran-AB ülkeleri arasındaki görüşmeler 2004-2005 

yıllarında da devam etmiş, karşılıklı öneriler ileri sürülmüş, ABD her 

fırsatta konunun BM’ye sevk edilmesi gerektiğini vurgulamış, AB 

başlangıçta İran’ın nükleer programının şeffaflaştırılması, nükleer silah 

programıyla ilgili kuşkuların aydınlatılması için diplomatik çözüm 

yolunu seçmiş, İran'da barışçıl ve sivil amaçlarla nükleer program 

geliştirilmesine karşı olunmadığı, ancak uluslararası kamuoyuna 

güvence verilmesinin ve diyalog süreci içerisinde uranyum işleme ve 

zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasının şart olduğunu 

defalarca belirtmiştir. İran ise geçici olarak uranyum zenginleştirme 

çalışmalarını durdurduğunu açıklayarak zaman kazanmaya yönelik 

oyalama taktiği yürütmüştür.  

Haziran 2005’te İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 

kadar, daha ılımlı seviyede geçen görüşmeler Ahmedinecad’ın 

Cumhurbaşkanı seçilmesi ve 15 Eylül 2005 tarihinde BM Genel 

Kurulu’nda yaptığı sert konuşması ile umutsuz bir duruma 

dönüşmüştür. IAEA’nın 24 Eylül 2005’teki toplantısında, İran’ın 

yürüttüğü nükleer programının barışçıl amaçlar taşıdığına dair şüpheler 

bulunduğu ve bu şüphelerin Güvenlik Konseyi’nin görev alanında 

girdiği belirtilmiş (IAEA Sitesi, 2005), İran ise konunun BM’ye sevk 

edilmesi durumuna karşı “nükleer tesisleri denetleyen uluslararası 

uzmanları engelleme yetkisini” hükümete verdiğini (CNN Sitesi, 20 

Kasım 2005) ve AB ile yürütülen görüşmelerde bir gelişme 

sağlanmadığını, bu nedenle askıya aldığı nükleer yakıt çalışmalarına 

IAEA bilgisi dahilinde 10 Ocak 2006’da başladığını açıklamıştır. İran’ın 

BM Güvenlik Konseyine sevk edilmesi ve 2006 yılında iki karar alınması 

ile sonuçlanan süreçte, İran ile Batı ülkeleri arasındaki hamleler birbirini 

takip etmiştir. Bu arada RF, İran’ın uranyum zenginleştirme 

faaliyetlerini süresiz olarak dondurmasını ve bu zenginleştirmenin İran 

adına Rusya’da yapılmasını teklif etmiş, İran ise 2 Ocak 2006’da RF’nin 

bu önerisini reddetmiştir. 

IAEA, İran nükleer dosyasını 4 Şubat 2006’da BM Güvenlik 

Konseyi'ne göndermiş ve Konseyin 5 daimi üyesi İran'a 5 Mart'a kadar 

süre tanıdıklarını belirtmiştir. BM Güvenlik Konseyi, 29 Mart 2006 
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tarihinde İran'dan, uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmasını 

istemiş ve 28 Nisan 2006’ya kadar süre vermiştir. ABD ambargo 

uygulamasını savunurken, enerji alanında İran’la olan yakın ilişkilerini 

sürdürmek isteyen Çin, sorunun diplomatik yollardan çözümünden 

yana olduğunu, İran’la arasındaki nükleer işbirliğini sürdüren Rusya ise 

yaptırımlara karşı olduğunu belirtmiştir. İran da 9 Nisan 2006’da 

nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılacak şekilde uranyumu %3,5 

oranında zenginleştirmeyi gerçekleştirerek nükleer kulübü girdiklerini 

açıklamıştır (Iran Daily, 12 Nisan 2006).   

İran’a tanınan sürenin dolmasından sonra BM, 31 Temmuz 

2006’da İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmasını ve 31 Ağustos 

2006’ya kadar uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sona erdirmesini 

içeren 1696 sayılı kararı kabul etmiştir. İran’ın bu karara uymayacağını 

açıklaması ve sürenin tekrar dolmasını takiben ABD tarafından askeri 

seçenekler dahil İran’a yaptırım uygulanması istenmiş, ancak Rusya ve 

Çin’in askeri yaptırım seçeneğini ısrarla kabul etmemesinin ardından 

BM, 23 Aralık 2006’da “İran’a hassas nükleer malzemelerin ve balistik 

füzelerin doğrudan veya dolaylı satış yasağı, nükleer faaliyetlerin askıya 

alınması ve nükleer faaliyetlere katılan kişi ve kuruluşlara seyahat 

yasağı, mal varlığının dondurulması” gibi yaptırımları da içeren 1737 

sayılı sınırlı yaptırım kararını kabul ederek İran’a 21 Şubat 2007 tarihine 

kadar 60 gün süre vermiştir. İran ise, bu kararı sert bir şekilde eleştirerek 

“isteseler de, istemeseler de İran nükleer bir ülkedir” diyerek, 

faaliyetlerine devam edeceğini açıklamıştır.  

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın uranyum 

zenginleştirme faaliyetlerini durdurmak için BM Güvenlik Konseyi'nin 

1737 sayılı kararının hiçbir gereğini yerine getirmediğini, anlaşmalar 

uyarınca IAEA ile yapması gereken şeffaf işbirliğine de uymadığını 22 

Şubat 2007’de Konsey'e rapor etmiştir (Milliyet, 23 Şubat 2007). Son 

olarak 24 Mart 2007 tarihinde toplanan BM Güvenlik Konseyi bir önceki 

kararda yer alan hususları genişleterek, İran’ın silah satışını yasaklamış 

ve İran’a 60 günlük süre vermiştir. 

Petrol ve doğal gaz rezervleri açısından çok zengin ve sadece 

2006 yılı petrol geliri 50 milyar doların üzerinde olan İran, bölgesel güç 

olmak ve ülkesine yapılabilecek bir saldırıya karşı koymak maksadıyla 

yıllardır silahlı kuvvetlerini geliştirmekte, özellikle Rusya, Çin ve Kuzey 
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Kore’den destek almaktadır. Elindeki 1500-10000 menzilli ve tüm Orta 

Doğu’yu kapsayan Şahap serisi füzeleri ve Ukrayna’dan aldığı menzili 

İtalya’ya kadar uzanabilen X–55 Cruise füzelerine ilave olarak TOR-M1 

tipi hava savunma sistemi ve pek çok gelişmiş silah sistemi (Durmuş, 

2006, s.84,85) satın almak için 2006’da RF’ye 1,5 milyar dolarlık sipariş 

vermiştir.    

Bölgede Yaşanabilecek Gelişmelerin Bölgenin ve Türkiye’nin 

Güvenliğine Etkileri 

Soğuk Savaş yıllarında ABD-SSCB arasında artarak devam eden 

nükleer silahlanma yarışı neticesinde oluşan dehşet dengesi, 11 Eylül 

olayları, Londra, Madrid ve İstanbul’da yaşanan terör eylemleri, nükleer 

silahların terörist örgütlerin eline geçme ihtimali ve nükleer silahların 

yayılması endişesi ile İran ve K.Kore gibi ülkeler nükleer eksenli 

tartışmaların odağına yerleşmiştir. Milli güvenlik kaygıları ve barışçıl 

amaçlarla nükleer teknolojiye sahip olmak istediklerini ifade etmelerine 

rağmen bu ülkelerin nükleer silaha sahip olmaları veya olmaya 

çalışmaları, başta çevre ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı tedirgin 

etmektedir.  

İran’ın nükleer kulübe katılması, ABD’nin Karadeniz, Kafkasya, 

Hazar, Orta Doğu ve Orta Asya’da etkinliğinin azalması ve Büyük Orta 

Doğu planının işlememesi, Irak’ta içinde bulunduğu durumun daha da 

kötüleşmesi, dolayısıyla “süper güç” konumunun sorgulanacağı bir 

dönemin başlaması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, uluslararası 

hukuka uygun olmamasına rağmen ABD’nin 11 Eylül sonrasında 

geliştirdiği, muhtemel tehdit olarak algıladığı bir güce kesin deliller 

olmaksızın bir harekât yapmasını içeren “önleyici vuruş doktrini” 

çerçevesinde, nükleer silah teknolojisine sahip olmasını tehlikeli 

bulduğu İran’a bundan sonraki gelişmelere göre müdahale yapması 

kuvvetle muhtemeldir.  

Bugün İran’ın yaptığı ve yapacağı bütün nükleer çalışmaların 

etkisi artık kendi ülke sınırlarını aşmış, başta Türkiye olmak üzere Orta 

Asya Türk Devletleri, Kafkasya ve Orta Doğu’daki dengeleri 

etkileyebilecek geniş bir yelpazeyi kapsamaya başlamıştır. İran sivil 

amaçlı da olsa gerçekten uranyum zenginleştirme teknolojisine sahip 

olduğu takdirde daha sonraki bir süreçte istediği zaman nükleer silah 
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yapabilecek bir konumda olacaktır. İran’ın da nükleer silaha sahip 

olması Türkiye başta olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan ve tüm bölge 

ülkelerini etkileyecektir. Nitekim, bölgedeki gelişmelerden etkilendiği 

değerlendirilen Mısır 25 Eylül 2006’da 1000 MW kapasiteli nükleer 

santral inşa etmek istediğini açıklamıştır.  

BM Güvenlik Konseyinin 2006 yılında aldığı sınırlı yaptırım 

kararları İran’ı nükleer güç olma çabasından vazgeçirmemiştir. BM’yi de 

arkasına alan ABD, İran’ın nükleer silah sahibi olma çalışmalarından 

vazgeçmeyeceğini ve bunun dünya barışını tehlikeye sokacağını 

vurgulayarak, Çin ve Rusya’yı da ikna ederek İran’a uluslararası bir 

güçle sınırlı da olsa bir müdahale yapabileceği, ikna edemediği takdirde 

ise öncelikle “uranyum zenginleştirme tesislerini” hedef alan hava 

saldırısı gerçekleştirebileceği, aksi takdirde İran’ın 1-2 yıl içerisinde 

nükleer silah sahibi olabileceği değerlendirilmektedir.  

İran’ın nükleer silah teknolojisine sahip olma yaklaşımında 

Kuzey Kore’nin de benzer bir süreçten geçerek nükleer silah sahibi 

olması önemli bir etki yaratmıştır. Şubat 2005’te nükleer silah sahibi 

olduğunu açıklamasından itibaren K.Kore ile geçen 2 yıl içerisinde 

sürdürülen altı taraflı (Çin, Rusya, Japonya, Güney ve Kuzey Kore, 

ABD) görüşmelerde, Çin’in de ABD’ye taraf olması sonucunda K.Kore 

ikna edilerek 13 Şubat 2007’de bir anlaşma imzalanmıştır. Buna göre 

K.Kore, 60 gün içerisinde sahip olduğu nükleer santrali kapatmayı, 

IAEA denetimine açmayı kabul etmiş, karşılığında ise 1 milyon ton 

petrol (enerji ihtiyacının 1/3’ü) yardımı almayı ve dondurulan 24 milyar 

ABD $’ının serbest kalmasını sağlamıştır. ABD ise K.Kore’yi terörizmi 

destekleyen ülkeler listesinden 2 ay içerisinde çıkartacaktır (Post ve 

Cody, 15 Şubat 2007). K.Kore imzaladığı anlaşmayı aynen uyguladığı 

takdirde bu durumun İran üzerinde psikolojik bir etki yaratması 

muhtemel gibi gözükmekle birlikte ekonomik olarak İran K.Kore’ye 

göre çok daha kuvvetlidir.  

Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin barış ve güvenlik içinde 

yaşaması açısından tüm Orta Doğu’nun nükleer, biyolojik ve kimyasal 

silahlardan arındırılması oldukça önemlidir. İsrail’in nükleer silahlara 

sahip olması, ABD müdahalesi sonrası tamamen istikrarsızlaşan Irak’a 

ilave olarak İran’ın nükleer silah teknolojisine sahip olma yaklaşımı, bu 

girişimin ABD eksenli bir müdahaleye yol açması ve istikrarsız bir 
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İran’ın ortaya çıkması Orta Doğu’daki mevcut kırılganlığı daha da 

körükleyecektir. 

Bölünme tehlikesi gösteren Irak’a ilave olarak ABD’nin İran’ı 

etkisizleştirerek bölünmesinin önünü açması ve Orta Doğu’da yeni 

sınırların çizilmesi Türkiye’nin güvenliği açısından istenmeyen bir 

durumdur. Aynı şekilde İran’ın nükleer silaha sahip olmasının da 

Türkiye’nin güvenliğini ve bölgedeki menfaatlerini olumsuz yönde 

etkileyeceği açıktır. Her iki durum da Türkiye’nin istemediği, arzu 

etmediği bir gelişme olacaktır. Dolayısı ile İran’ın nükleer silah 

teknolojine sahip olmaması ve toprak bütünlüğünü koruması Türkiye 

açısından hayati önemi haizdir.   

Dünyada ortaya çıkan diğer problemlerin çözümünde olduğu 

gibi nükleer sorunlarda da BM’nin yaklaşımı önem arz etmektedir. 

Nükleer silaha sahip olan, çalışmalarını NPT denetimine açmayan 

İsrail’le ilgili BM tarafından bir yaptırım uygulanmaması bu kurumun 

inanırlığını zedelemekte, bazı devletlere gizlice nükleer silah 

teknolojisine sahip olma cesareti vermektedir. Dolayısı ile nükleer 

silahların geleceği ve silahlanmanın önlenmesi, istisnasız tüm ülkelerin 

NPT anlaşmasını imzalamaya zorlanması ve NPT maddelerinin hiçbir 

ayrım yapılmadan uygulanacak şekilde BM’nin standart yaptırımlar 

uygulaması ile mümkün olabilecek, aksi takdirde BM kararları caydırıcı 

olmaktan uzak kalacaktır.  

Nükleer silahlarla ilgili Orta Doğu’da yaşanan problemlerin 

kalıcı bir şekilde aşılabilmesi için İsrail’in nükleer silahları terk etmesi, 

gizli işlettiği nükleer santrali kapatması, barışçıl amaçla da olsa tüm 

nükleer çalışmalarını şeffaf bir şekilde IAEA uzmanlarının denetimine 

açması, ABD ve Batının bölge enerji kaynakları üzerinde egemen olma 

arzusundan vazgeçmesi hayati önemi haizdir. Bu gelişmeler olmadan 

bugün İran ve Kuzey Kore örneğinde yaşanan problemlerin yarın diğer 

dünya ülkeleri ile de yaşanması muhtemeldir.  

Orta Doğu’da kendisini güvende hissetmek isteyen İsrail’in 

nükleer silahlara sahip olmasının yanında, İsrail ve ABD’yi kendisine 

düşman olarak gören İran’ın mevcut füzelerine ilave olarak nükleer 

silaha sahip olması durumunda, İran ve İsrail ile önemli bir problemi 

olmaması ve bu ülkelerin sahip olduğu füzelerin Türkiye’ye karşı 
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kullanılma ihtimallerinin bugünkü jeopolitik ortamda mümkün 

görülmemesine rağmen her iki ülkenin füze menzilleri içinde kalması 

Türkiye için ciddi güvenlik hassasiyeti doğuracak, güvenliğini ve 

bölgedeki çıkarlarını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararlar ve uygulanacak 

yaptırımlar ile İran’ın nükleer silah teknolojisine sahibi olması 

engellenemediği takdirde bölgedeki dengelerin İran lehine değişmesinin 

kaçınılmaz olacağı, nükleer silaha sahip İran’ın Orta Doğu, Kafkasya, 

Hazar ve Orta Asya bölgesindeki etkisinin artacağı açıktır.  

Bölgede, özellikle Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu’da hızla 

gelişen olaylar direkt veya dolaylı olarak Türkiye’yi yakından 

etkilemektedir. Dolayısıyla gelişen olaylarla ilgili sadece Batı yanlısı 

yaklaşımlar Batı’ya bağımlılığımızı artırmakta, gün geçtikçe sorunların 

Türkiye’ye zarar vermesi ve Türkiye’yi olumsuz etkileme riskini 

artırmaktadır.   

Türkiye’nin, İran’ın nükleer bir tehdit olarak yanı başında ortaya 

çıkmasını engellemek için BM kararlarını desteklemeye ilave olarak Orta 

Asya Türk Devletlerini de bu konuya müdahil olacak şekilde politikalar 

üretmesinin uygun olacağı, üreteceği politikaların Türkiye-AB, Türkiye-

ABD, Türkiye-Rusya ilişkilerinde aleyhimize bozulan dengelerin daha 

sağlam zemine oturmasına destek vereceği, enerji bağımlılığında Rusya 

ve İran ekseninden çıkılarak önderliğini yapacağı Türk Dünyasının 

şemsiyesi altına girilebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, Türkiye 

bölgesel güç olmayı ve bunu sürdürmeyi Avrasya’daki Türk Devletleri 

ile yapabileceği işbirliğine bağlı olarak daha kolay gerçekleştirebilir. 

Türkiye’nin Orta Asya’ya girmesini, Türk kimliğinin baskın 

olmasını engellemek için ABD ve AB dini ustalıkla kullanmaktadır. 

Kuruluşu ve idamesinin ABD tarafından sağlandığı ileri sürülen 

bölgedeki 195 okulun varlığı, Türk kimliğinin ön plana çıkartılarak 

Türkiye’nin bölge ile bütünleşmesinin önündeki en büyük engellerden 

birisidir. Rusya da ABD’nin Orta Asya’daki dini yaklaşımlarından 

rahatsız olmakla birlikte, İran gibi Türk dilinin yaygınlaşmasını ve Türk 

kimliğinin ön plana çıkmasını engelleyerek Türkiye’nin bölgeye nüfuz 

etmesini istememektedir. Dolayısıyla Batı ligine giremeyen, Arap ligine 

göz kırpan bir Türkiye yerine, kaybedilen 10-15 yıla rağmen gerçek bir 
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Türk ligine girilmesi, bu birlikteliğin temelinin atılması için her türlü 

girişimin başlatılması, Türkiye’nin Anadolu coğrafyasındaki geleceğine, 

güvenliğine destek sağlayacaktır. 

Yapılan görüşmelerde İran, Türkiye’nin kendisini bir tehdit 

olarak algılamasına yol açacak açıklamalardan özenle kaçınmakta, 

nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlarla olduğunu vurgulayarak, sahip 

olduğu füzelerin özellikle ABD ve İsrail’e karşı savunma amaçlı 

olduğunu belirtmektedir.  

Krizin hızla tırmandığı bu dönemde Türkiye; 

* Nükleer silah sahibi olma algılamasına yol açan çalışmalar 

yapan İran’a, sahip olacağı nükleer silahın çevresindeki ülkelere ve 

Türkiye’ye karşı potansiyel bir tehdit oluşturacağını, bunun bölge 

ülkelerinin kendisi gibi nükleer güç arayışlarına girmelerini etkileyerek 

bölgedeki mevcut sorunlara nükleer silah sorununun ekleneceğini çok 

açık bir şekilde iletmeli, 

* İran ile mevcut ilişkilerinde önemli bir değişiklik yapmayarak 

Batı dünyası ve İran’ın tepkisini çekmeyecek şekilde, İran’a karşı BM 

tarafından alınan ve alınacak kararlar ile yaptırımları desteklemeli, 

* BM’nin İran’ın petrol ve doğal gaz ihracatını yasaklayan bir 

karar alınmasına karşı enerji açığını diğer ülkelerden karşılayacak 

şekilde planlama ve görüşmeler yapmalı, ambargo uygulanması 

durumunda uğrayacağı ekonomik kayıpların ekonomimizi olumsuz 

etkilememesi için girişimlerde bulunmalı, 

* BM tarafından uygulanan yaptırımların başarılı olmaması 

durumunda ABD ve Batı tarafından İran’ı istikrarsızlığa sürükleyecek 

büyük çaplı bir müdahaleye sıcak bakmadığını ifade ederek, müdahale 

olması durumunda destek sağlamamalı, İran’ın nükleer silah sahibi 

olmasını önleyecek şekilde nükleer tesislerine yapılacak sınırlı 

müdahalede tarafsız kalmalı, 

* İran’a uygulanacak yaptırımlar veya yapılacak bir müdahale 

sonrası Irak’ın içine düştüğü gibi bir istikrarsız ortama girmesini 

istemediğimizi, İran’ın toprak bütünlüğünün bozulmasının bölgedeki 

istikrarsız yapıyı daha da artırabileceğini açık olarak vurgulamalı,         
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* İran’ın nükleer güç olma çalışmalarından vazgeçmesi 

durumunda, bölge barışına katkı sağlaması maksadıyla İsrail’in nükleer 

faaliyetlerinin İran’la eş zamanlı olarak BM gözetiminde IAEA 

uzmanlarının denetiminde şeffaflaştırılması önerisi getirmeli,    

* Azerbaycan ve Orta Asya Türk Devletlerini de yakından 

ilgilendiren İran’ın nükleer güç olma çalışmaları konusunda görüşmeler 

yapılması ve ortak bir görüş oluşturulması yönünde adımlar atmalı, 

Türk Dünyası olarak “İran’ın nükleer silah sahibi olabilecek adımlardan 

barışçıl yollarla vazgeçmesi, BM kararlarını uygulayarak yapacağı 

nükleer enerji çalışmalarını BM denetimine açması” yönünde İran’a 

baskı yapmalıdır. 

Bölgede yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin nükleer silah 

sahibi olma konusundaki bir yaklaşımı olmalı mıdır? Türkiye’nin sahip 

olmayı planladığı nükleer enerji santralleri ile direkt olarak nükleer silah 

teknolojisine ulaşması mümkün değildir. Nükleer silah teknolojisini 

içeren tesislere sahip olması da Türkiye’nin imzaladığı antlaşma ve 

sözleşmelere aykırı olacağından, bu konuda atacağı gizli adımların 

ortaya çıkması ile İran örneğinde olduğu gibi uluslararası kamuoyunun 

baskısına ve BM yaptırımlarına neden olacağı açıktır. İran’la ilgili 

gelişmelerde İsrail ve ABD uluslararası kamuoyunu etkilerken, 

Türkiye’nin yapacağı bu tarz girişimlerde ABD ve AB başta olmak üzere 

Yunanistan, Ermenistan ve Suriye Türkiye’ye yaptırım uygulanması 

yönünde her türlü adımı atacaktır.  
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IRAK’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASININ  

TÜRKİYE’YE YANSIMALARI 

 J.Kur.Yb.Erdem ÖZCAN* 

 

1. Giriş 

2003 yılında ABD ve müttefiklerinin Irak’ı işgali ile başlayan 

süreç aslında daha sonra başlayacak yeni bir dönemin hazırlanması 

aşamasıdır. Irak'taki güvensizlik ve siyasal olarak istikrarsızlık 

durumunun bir süre daha devam edeceği değerlendirilmekle beraber, 

bu sürecin akabinde meydana gelebilecek oluşumların şimdiden 

incelenmesi ve aleyhimize gelişebilecek senaryolara karşı şimdiden 

hazırlıklı olunarak gerekli tedbirlerin günümüzden itibaren alınabilmesi 

büyük önem taşımaktadır.  

Irak'ın geleceğinin şöyle veya böyle ama dünden ve bugünden 

farklı bir siyasi yapı içinde şekilleneceği kuvvetle muhtemeldir. Genel 

kapsamda, bölgenin siyasal istikrara kavuşması, Orta Doğu'nun geleceği 

ve istikrarı için önemlidir ve bu temelde de, bir taraftan İran, İsrail ve 

Türkiye gibi bölgesel güç/kilit ülkelerin önemi artarken, diğer taraftan 

da dış politika vizyonunda diplomasi ve yumuşak gücün kullanımı 

daha da önem kazanmaktadır. Bu sonuçların ışığında da, Türkiye, bir 

taraftan, sadece Kuzey Irak endeksli değil, fakat Irak ve Orta Doğu'daki 

yeni oluşumlara, tartışmalara göre kendisini konumlandırmalı, Irak 

politikasını şimdiden şekillendirmelidir.  

Irak’taki son gelişmelere geçmeden önce özet olarak bölgenin 

tarihini ve bu tarihin bizimle olan ilişkisini kısaca bir hatırlayalım.  

2. Irak Tarihi  

a. Mezopotamya Medeniyetleri : 

      Mezopotamya’nın büyük bir bölümünü oluşturan Irak; 

dünya sahnesinde yerini alan ilk bölgelerden birisidir. Bölge; Antik 

Dönem’in önemli uygarlıkları olan Sümer, Akad, Babil ve Asur gibi 

önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.  

                                                 
*
 K.H.A.Öğt.Elemanı 
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b. Sasaniler ve Roma Dönemi : 

Mezopotamya medeniyetlerinden sonra bölgenin hâkimiyeti, 

tamamen Pers kökenli Sasaniler’in eline geçmiş, daha sonraları ise bölge 

Doğu Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmiştir.  

c. İslam Egemenliği : 

VII’nci yy.da Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra 

bölge, sırasıyla Emeviler, Abbasiler ve Büveyhoğullarının hâkimiyeti 

altında bulunmuştur. Özellikle Abbasiler döneminde Bağdat, Ortaçağın 

önemli bir bilim ve medeniyet merkezi haline gelmiştir.  

ç. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları Dönemleri : (Silleli, 

2005) 

Bölge 1055 yılında Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey tarafından 

Bağdat’ın ele geçirilmesiyle Türk hâkimiyetine girmişse de, aslında 

Irak’ın Türklerle tanışması bu tarihten 388 yıl kadar öncesine, 676 

yılında, Emevilerin Basra’ya yaklaşık iki bin kişilik bir Türk grubunu 

getirmesiyle başlamıştır. 1040 yılında Dandanakan Zaferinden sonra 

Irak’a doğru gelmeye başlayan Oğuz Türklerine bağlı boyların 

sayılarının her geçen gün artması ve 1055 yılında Tuğrul Bey tarafından 

Bağdat’ın fethiyle yaklaşık 9 asır sürecek Türk egemenliği başlamış 

oluyordu. Büyük Selçuklulardan sonra Irak Selçukluları, 

Karakoyunlular ve Osmanlılar Türk hâkimiyetini sürdürmüşlerdir. 

Bölge Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 

Irakeyn Seferleriyle tamamen Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Osmanlı 

döneminin 1534’te başlamasını müteakip bölge, Sünni Anadolu Türkleri 

ile Şii İran Türkleri arasında bir mücadele alanına dönüşmüştür. İran 

Safavi Devleti her fırsatta bölgeyi ele geçirmeye ve nüfuzunu artırmaya 

çalışmıştır. 

Osmanlılar Irak’ı ele geçirdiğinde hem etnik hem de mezhep 

bakımından son derece karışık bir bölge ile karşılaşmışlardır. Dini 

mezhepler içinde Kadiri ve Nakşibendi gibi tarikatları bulunan Sünni 

mezhebi ve İmamiye, İsmailiye, Zeydiye, Caferi, Yediciler gibi kolları 

bulunan Şii mezhebi ile birlikte yaklaşık 20’ye yakın dini grup 

bulunmaktaydı.  
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Ayrıca bölge halkı Arap, Türk, Kürt, Yahudi, Ermeni, Keldani, 

Fars, Süryani ve diğer azınlık gruplarından oluşmaktaydı. Osmanlılar, 

eyalet teşkilatlanmasında bu etnik ve dini yapıyı göz önünde 

bulundurmuşlar, bütün mezhep ve dinlere eşit bir şekilde saygı 

göstermişler ve ayrılıkçılığa müsaade etmemişler, bilakis birleştirici rol 

oynamışlardır. Osmanlı yönetimi altında, bölgede itibarlı aile ve din 

adamlarına hürmet edilmiş, Şii inançlı halkın dini önder ve imamları 

tanınmıştır. Eyaletlerin yönetimine bölgenin itibarlı ailelerine mensup 

kişiler getirilmiştir. 1550’den 1900 yılana kadar olan 350 yıllık sürenin 

üçte birinde bu kişilerin yönetimde olduğu görülmektedir. Meselâ 

Musul’da Celilizade ve Basra’da Efresyab Hanedanı uzun süre bu 

vilayetlerin en üst düzey yetkilileri olmuştur. Bununla birlikte Osmanlı 

Devleti bölgeye vezir, mutasarrıf gibi devlet görevlilerini de vali olarak 

tayin etmiştir. Bu kişiler vali olarak atanırken ya bölge insanından devlet 

içinde yükselmiş, ya da o bölgede önceden valilik görevi verilmiş 

kimseler olmalarına özen gösterilmiştir.   

İngiltere Fransa ve Rusya bölgede XVIII asrın ikinci yarısından 

itibaren nüfuz mücadelesine girerken Osmanlı Devleti ancak XIX yy. son 

çeyreğinden itibaren kendi sınırları içindeki bu önemli bölgede ağırlığını 

hissettirebilmiştir. II.Abdülhamit ve Mithat Paşa’nın valiliği döneminde 

bölgenin durumunu iyileştirmek için eğitim, ekonomi, sosyal alanlarda 

birçok yatırım yapılmış, ayrıca Şii nüfusun ağırlıklı olduğu bölgelerde 

yoğun bir çalışmaya girilerek Şii bölge halkını Sünni inanca ve Osmanlı 

Devleti’ne bağlamaya çalışılmıştır. 

XIX yy.da İngilizlerin Fransızları tasfiyesi sonrasında bu bölge, 

esasen, Osmanlılar ve İngilizler arasında bir mücadele alanı olmuştur. 

İngilizler çeşitli kisveler altında bölgeye keşif heyetleri göndermişlerdir. 

Elde edilen bilgiler ustaca ve sinsice kullanılmıştır. Daha 1820’li yıllarda 

İngilizlerin Bağdat Konsolosu J. Rich bölgedeki Kürt aşiretlerini 

dolaşarak onları isyana teşvik etmiştir (Akyol, 2006). 

1800’lü yıllardan itibaren bölgeye sistemli bir keşif hareketi 

başlamıştır. Edward Said’in de belirttiği gibi “sömürgeciliğin keşif kolu” 

daha önceki dönemlerde münferit olarak yürüttüğü faaliyetleri 

hazırlıklı, koordineli olarak yeni bir safhaya sokmuştur. Bölge bu 

tarihten itibaren çeşitli Avrupa ülkeleri ve Amerika’dan gelen papaz, 

arkeolog, öğretmen, seyyah, konsolos, subay, doktor, danışman, bilim 
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adamı pasaportu taşıyan iyi yetişmiş uzmanların uğrak, hatta iskân yeri 

olmuştur. Gelenler bölgenin sosyal, kültürel, etnik röntgenini 

çıkarmışlar, orta ve uzun vadede kullanılabilecek bütün ayrılıkçılık 

noktalarına eğitim ve kültür yatırımları yapmışlar; istismar edilebilecek 

hiçbir problem sahasını ihmal etmemişlerdir.   

Misyonerlerin çalışmaları başıboş kontrolsüz gayretler değildi, 

her yıl Amerika’da yapılan yıllık toplantılarda misyonların yıllık 

faaliyetlerinin hesabı verilmekteydi. Bu toplantılarda ne kadar masraf 

yapıldığından, kaç öğrenci yetiştirildiğinden, hangi yayınların hangi 

dilde ne kadar basılıp dağıtıldığından ne kadar başarılı olunduğuna 

kadar her şey görüşülmekteydi. Yıllık toplantı tutanakları da düzenli 

olarak yayınlanmıştır. 

1675 Osmanlı-İngiliz Kapitülasyon Antlaşmasından sonra gelişen 

Osmanlı-İngiliz ilişkileri, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra 

İngiltere’nin Osmanlı Devletini parçalama politikasına dönüşmüştür. 

Osmanlı Devleti, İngiltere’nin Kıbrıs’a 1878’de, Mısır’a 1882’de 

yerleşmesinden sonra Irak’ı da kontrolüne alma emellerini anlamış, 

Bağdat Demiryolu projesiyle Almanya ile ilişkilerini geliştirerek 

İngiltere’ye karşı yeni bir denge politikasına yönelmiştir.  

Osmanlı Devleti 1’inci Dünya Savaşına girer girmez İngilizler, 

Abadan petrollerini korumak ve kuzeye doğru ilerleyerek Rusya ile 

birleşmek, böylece Türk kuvvetlerinin İran’a girerek Hindistan yolunu 

tehdit etmesini önlemek üzere, Basra’ya çıkarak Bağdat yakınlarına 

kadar geldiler. Türk Kuvvetleri 1916’da Küt-ül Amara Zaferi gibi önemli 

başarılar elde etseler de bir yıl sonra İngilizlerin Bağdat’ı ele 

geçirmelerine mani olamamışlardır. 

1’inci Dünya Savaşında Almanya’nın yanında yer alması, 

Osmanlı Devleti’ni tarihte İngiltere’yle ilk defa bir sıcak savaşta karşı 

karşıya getirmiş, bu ise İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni parçalama 

politikasına hız vermesine neden olmuştur. Bu kapsamda, İngiltere’nin 

öncülüğünde, daha 1’inci Dünya Savaşı sona ermeden yapılan gizli 

anlaşmalardan, imzalayan kişilerin soyadlarıyla anılan Sykes-Picot 

Antlaşması (9–16 Mayıs 1916) ile Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri 

arasında paylaşılmıştır. Daha sonra bu anlaşma ile üzerinde mutabakata 
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varılan konular; 1920 San Remo Konferansı ile tüm dünyaya ilan 

edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Irak’ta bazı aşiretlerin işgale karşı koymasına, İngilizler bu 

aşiretlere ait yerleşim birimlerini hava bombardımanına tabii tutarak 

cevap vermişler, bununla da kalmayıp savaş zamanı İngiliz 

Hükümetinde Lojistik Bakanı olan Winston Churchill’in “Etkili bir 

dehşet yaratmak için ilkel aşiretlere karşı zehirli gaz kullanımına 

şiddetle taraftarım.” sözleriyle tavsiye ettiği gibi sivil halka karşı tarihte 

ilk defa gaz kullanmışlardır. Nitekim bu sözleri söyleyen Churchill 1953 

yılında Nobel edebiyat ödülü alacaktır. 

Daha önce bahsi geçen oryantalistler ve misyonerler harp 

sonrasında da görevlerine devam etmişlerdir. Irak’ın haritasını bölgede 

yıllarca görünürde arkeolog olarak bulunan “El Hatun” lakaplı 

Gertrude Bell çizmiştir. Bell; Arapları Osmanlı Devletine karşı 

ayaklandırmakla görevli, Mısır’da teşkil edilen Arap Bürosunun en 

kıymetli elemanlarından biridir. Bell daha sonra Irak Krallığının 

kurulmasına öncülük etmiş, Krala yakınlığından dolayı El Hatun lakabı 

yanında “Irak’ın taçsız kraliçesi” unvanıyla da meşhur olmuştur.  

d. 1’inci Dünya Savaşı Sonrası Dönem: 

1916 Sykes-Picot Antlaşmasında belirlendiği şekliyle İngiliz 

sorumluğuna giren Irak, 1918 yılında Osmanlı Devleti’nden tamamen 

ayrılmış ve 1920 yılında yapılan San-Remo Konferansı ile İngilizler, 

İngiliz yazar, siyasi analist ve bir gezgin olan, El Hatun ismi ile bilinen 

Getrude Margaret BELL tarafından hazırlanan sınırlar dâhilinde, 

Osmanlı eyaletleri olan Musul, Bağdat ve Basra’yı yeni bir politik 

oluşum içine dahil etmişlerdir.  

23 Ağustos 1921’de İngilizler tarafından kışkırtılarak Osmanlıya 

karşı 1’inci Dünya Savaşı esnasında ayaklanan Hicaz Şerifi Hüseyin’in 

oğlu Faysal, kendisine vaat edildiği şekilde, Irak'ın ilk kralı olarak taç 

giymiştir. Aynı yıl içerisinde Şerif Hüseyin’in diğer oğlu Abdullah ise 

Ürdün tahtına gene İngilizler tarafından oturtulmuştur. Böylece Musul 

vilayetinin İngiltere tarafından haksız bir biçimde Türkiye'den 

alınmasıyla, Irak Türkleri Anadolu'dan koparılmışlardır. 1925'te ilan 

edilen ilk anayasada hiçbir etnik gruptan söz edilmediği gibi Irak 

Türklerinden de söz edilmemiş, ancak etnik grupların varlıkları inkâr 
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edilemediğinden ilk anayasa Arapça, Türkçe ve Kürtçe olarak 

basılmıştır.  

1930’da İngiltere ile yapılan 25 yıllık anlaşmanın ardından Irak; 

1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne bağımsız bir devlet olarak katılmıştır. 

1933’te Kral Faysal'ın oğlu Gazi kral olmuş ve ardından ülkede dinsel ve 

etnik çatışmalar artmıştır.  

İtalyan yayılmacılığı, 8 Temmuz 1937’de Sadabat Paktının 

Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında imzalanmasına yol açmıştır. 

Bu Pakt, dostluk ve güveni tesis ve pekiştirici bir antlaşmadır. Irak, 

Pakttaki tek Arap ülkedir. Böylece Arap ülkeleri ve Batılı ülkeler 

aralarında bir köprü konumuna geçmiştir.  

İkinci Dünya Savaşı yıllarında hâkim güçler arasında yaşanan 

mücadele Irak üzerinde de yaşanmıştır. Almanlar, Kral II. Faysal 

hükümetini devirerek kendilerine yakın bir yönetimi başa getirmişler 

ancak, 1941’de İngilizler ikinci bir darbe ile yönetimi tekrar ele 

geçirmişlerdir.  

1945 yılında Arap ülkeleri bir araya gelerek İngiltere’nin de 

desteklediği “Arap Birliği Örgütünü” kurmuşlardır. Ancak Orta 

Doğu’da İngiliz etkisinin zayıflaması, İsrail devletinin kurulması, 

Mısır’ın muhalefeti gibi nedenlerle bu birlik fikri somut olarak hayata 

geçirilememiştir.  

İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere Dünya üzerindeki 

hâkimiyetini yitirirken, boşluğu ABD ve Sovyetler doldurmaya 

başlamış; Irak ise bu dönemde Sovyetler Birliği yanında yer almıştır. 

1958 yılında darbeyle Krallık devrilip, Cumhuriyet ilan edilmiş, 

General Abdülkerim Kasım Cumhurbaşkanı, Arif Başbakan olmuştur. 

Irak, bu darbenin ardından Bağdat Paktından çekilmiş, komünist akım 

ve etnik milliyetçilik hızla yayılmaya başlamıştır. 1958 geçici Anayasası 

Kürt varlığını kabul ederken yine Türkmenlerden bahsetmemiş, sadece 

isim verilmeden azınlıkların haklarının güvence altında olduğu 

yazılmıştır. 

8 Kasım 1963’te komünist düşünceyi savunan Baas Partisi 

mensupları ve ordudaki milliyetçiler darbe girişiminde bulunmuşlar. 

1966 yılında General Abdülselam, helikopterinin düşmesi sonucu ölmüş 
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ve yerine ağabeyi General Abdülrahman devlet başkanlığı görevini 

devralmıştır. 1968’de Baas Partisi bir darbe ile iktidarı tekrar ele 

geçirmiş; General Hasan el Bekir Cumhurbaşkanı olmuştur. 

Yardımcılığına ise 31 yaşındaki Saddam Hüseyin getirilmiştir. 

1972 yılında Irak ve Sovyetler Birliği arasında 15 yıllık Dostluk ve 

İşbirliği Anlaşması imzalanarak, Irak Petrol Şirketi millileştirilmiş ve 

İran’la süren anlaşmazlıklara son verilmiştir. 

1979'da Devlet Başbakanlığını Saddam Hüseyin devralmıştır. 

İktidarı tek başına ele geçirmesinden henüz ancak bir sene geçmişken, 

1980 yılında, petrol, liderlik ve su sorunları nedeniyle, henüz yeni 

gerçekleştirilen devrim nedeniyle zayıf düştüğü değerlendirilen İran’a 

karşı bir savaş başlatmış; bu savaş iki tarafın da birbirine üstünlük 

sağlayamaması üzerine 20 Ağustos 1988’de sona ermiştir. Saddam 

Hüseyin'in, Körfez Savaşı'ndan önce bu savaş esnasında ABD ve CIA ile 

yaptığı işbirliği de hafızalarda canlılığını muhafaza etmektedir. 

Saddam Hüseyin, savaşta İran’a ve Irak içindeki muhalif 

unsurlara karşı zaman zaman kimyasal silahlar kullanacak kadar ileri 

gitmekten çekinmemiştir. 16 Mart 1988’de gerçekleşen Halepçe 

katliamında, Kürt liderlerin, uluslararası kamuoyundan destek alma 

gayesi ile parmakları olduğu ileri sürülmektedir. Katliamdan bir süre 

önce Kürt liderlerin Halepçe'deki gençlere köyü boşaltın talimatı 

gönderdikleri de iddia edilmektedir.  

1988’de İran Ateşkesinin ardından Saddam Hüseyin, 1990 yılında 

ortak petrol yataklarından fazla petrol çıkardığı ve aşırı üretim yaparak 

petrol fiyatlarını düşürdüğü gerekçesiyle Kuveyt’e 2 Ağustos 1990’da da 

saldırmıştır. Bunun üzerine; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 

almış olduğu karar doğrultusunda; 16 Ocak 1991’de ABD Senatosu 

savaş kararı alarak Körfez Savaşını başlatmış ve ABD’nin başını çektiği 

koalisyon kuvvetleri tarafından Kuveyt işgalden kurtarılmıştır. 28 

Şubat’ta Irak, ateşkesi ve BM’nin şartlarını kabul etmek zorunda 

kalmıştır (Arı, 2003).  

Körfez Savaşından sonra Şii ve Kürt gruplar yönetime karşı 

ayaklanma başlatmış, Irak kuvvetlerinin Kuzey Irak’a karşı icra ettiği 

harekât üzerine bölge halkından Türkiye ve İran’a topluca sığınmaların 

meydana gelmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar ve icra 
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edilen Birinci Huzur Harekâtı ile sığınmacıların geri dönmeleri 

sağlanmıştır. Böylece Irak Yönetimi’nin bu bölgedeki egemenliği fiilen 

son bulmuş, Kuzey Irak bölgesi büyük ölçüde Bağdat yönetiminin 

otoritesi dışına çıkmış ve biri merkezi Süleymaniye'de olan Talabani 

yönetimi, diğeri merkezi Erbil'de olan Barzani yönetimi olmak üzere iki 

ayrı Kürt yönetimi oluşmuştur.  

Ekim 1994’te Saddam Hüseyin’in, Kuveyt sınırına yeniden asker 

yığmaya başlaması üzerine 36’ncı paralelin kuzeyi uçuşa yasak bölge 

ilan edilmiş, Saddam Yönetimi bu bölgeyi boşaltmak zorunda kalmıştır. 

31 Ağustos 1996'da Barzani, o dönemde rakibi olan şimdiki Irak 

Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye bağlı yönetimin Erbil'den çıkarılması 

için Saddam Hüseyin'den destek istemiş, Saddam Hüseyin'e bağlı 

birlikler, Talabani'nin peşmergelerini Erbil'den çıkarıp, bu kenti 

Barzani'ye vermişlerdir. Aralık 1996’da, Irak, Kuveyt’in bağımsızlığı 

kabul etmiştir. Ekim 1998’de Saddam Hüseyin, Irak’ta kitle imha 

silahlarını denetleyen özel komisyon ve silah denetçilerini sınır dışı 

etmiş, bunun üzerine ABD ve İngiltere, Irak’taki nükleer, kimyasal ve 

biyolojik silahları yok etmek üzere “Çöl Tilkisi Operasyonu’nu” 

başlatmıştır. 

1999 yılının sonunda yeni bir silah denetleme komisyonu 

kurulmuştur. ABD, Irak’ı 11 Eylül 2001’deki terörist saldırılara destek 

vermekle suçlamış, Saddam’ın yönetimden mutlaka uzaklaştırılması 

gerektiğini ileri sürmüştür. Eylül 2002’de, ABD ve İngiltere silahlı 

müdahale kararı almışlardır. Ekim 2002’de ise Saddam Hüseyin 

ülkesinde oyların tamamını alarak yeniden başkan seçilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Silah Denetçileri Irak’ın silahlanması ile ilgili 

olarak 12,000 sayfalık bir rapor hazırlayarak kitle imha silahlarına sahip 

olmadığını belirtmişlerse de; Mart 2003’de ABD, Saddam Hüseyin ve 

oğullarına Irak’ı terk etmesi için 48 saatlik süre tanımış, bu kabul 

edilmeyince ise savaş başlamıştır. Çok kısa süren savaşın sonunda; 9 

Nisan’da ABD güçleri Bağdat’ın merkezine girmiş, müteakiben, Kürt 

unsurlar ile birlikte Kerkük ve Musul’un kontrolünü ele geçirmişlerdir.  

13 Temmuz 2003’te Irak’ta Birleşmiş Milletler’in gözetimi altında 

ve ABD öncülüğünde yeni bir yönetim kurulmuştur. Bu esnada 

Saddam'ın oğulları Uday ve Kusay Musul'daki silahlı çatışmada 
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öldürülmüştür. Ekim 2003’te BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Irak’a dair 

kararını onaylayarak ABD öncülüğündeki yönetime yeni bir meşruiyet 

sağlanmıştır. 14 Aralık 2003’te Saddam Hüseyin Tikrit’te yakalanmıştır. 

3. Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler 

ABD önderliğindeki 40’ı aşkın ülkeden oluşan Koalisyon Güçleri, 

Irak’a Özgürlük Harekâtı adını verdikleri Irak’ın işgalini 20 Mart -1 

Mayıs 2003 tarihleri arasında gerçekleştirmişlerdir. İşgalin resmi nedeni 

olarak, Irak’ın Kitle İmha Silahları’na sahip olması ve uluslararası teröre 

destek vermesi gösterilmiş fakat bunların varlığı savaş sonrasında tüm 

çabalara rağmen kanıtlanamamıştır. 

Türkiye’nin topraklarının kullanılmasına izin veren tezkereyi 

reddetmesiyle, Koalisyon güçleri kara harekâtını Kuveyt ve diğer Körfez 

ülkelerine yığdıkları birliklerle yapmak zorunda kalmışlardır. Sonuç 

olarak 3 hafta gibi kısa bir sürede ve sadece 183 kayıpla Bağdat ele 

geçirilerek Saddam rejimine son verilmiştir.  

Mayıs 2003’te, savaş sona erdiğinde, Irak’ta 142.500 civarında 

ABD askeri bulunuyordu. Başlangıçta 30-50.000 askerin Irak’ta kalması 

planlanmaktayken, ABD’nin Irak’taki askeri varlığı hiçbir zaman 

108.000’in altına düşmemiştir.  

Halen Irak’ta 132.000 ABD askerinin yanında 27 ülkeden 16.000 

koalisyon askeri bulunmaktadır. Görüldüğü gibi işgalden sonra ortaya 

çıkan en önemli sonuçlardan biri, ABD’nin kalıcı olarak Irak’a 

yerleşmesi olmuştur. 

ABD önderliğindeki koalisyon, işgal sonrasında Irak’ta; yasama, 

yürütme ve yargı yetkisini kendisinde toplayan Geçici Koalisyon 

Yönetimini kurmuştur. 21 Nisan 2003-28 Haziran 2004 tarihleri arasında 

Irak’taki tek otorite olan bu kurum; ABD Savunma Bakanlığına bağlı 

olarak Irak’ı yönetmiştir.  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise 22 Mayıs 2003 tarihli 

1483 Sayılı kararı ile 'işgali' tanıyarak 'meşru' kılmış ve Koalisyon 

yönetimini de yetkili otorite olarak kabul etmiştir. 1511 Sayılı karar ile 

de Irak’ta çok uluslu bir gücün kurulmasına yetki verilmiş ve üye 

ülkelere bu güce katkıda bulunma çağrısı yapılmıştır.  
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Geçici Koalisyon Yönetimi, öncelikli olarak Saddam Hüseyin 

rejiminin etkilerini yok etmeye çalışmıştır. Baas’tan arındırma olarak 

adlandırabileceğimiz bu politika gereği, Saddam ile Baas Partisi’nin ve 

ordunun ileri gelenlerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar 

sonucunda, 13 Aralık 2003’te Saddam Hüseyin saklandığı kuyuda ele 

geçirilmiştir.  

Bunun sonucunda ise özellikle yıllarca Saddam zulmü altında 

yaşamış olan Şiiler ve Kürtler için “Acaba geri döner mi?” korkusu sona 

ermiştir. Ama beklenenin aksine Saddam’ın yakalanmasının, direnişe ve 

koalisyon güçlerine karşı yapılan saldırılara bir etkisi olmamıştır.  

İşgal sonrası Irak yönetiminin geçirdiği evrime baktığımızda; 13 

Temmuz 2003’te ABD'nin atadığı 25 kişilik Geçici Irak Yönetim 

Konseyi’nin, Geçici Koalisyon Yönetimi altında göreve başladığını 

görmekteyiz. Her ay lideri değişen bu konsey 13 Şii ve 5 Sünni Arap, 5 

Kürt, 1 Türkmen ve 1 Hıristiyan’dan oluşmaktaydı.  

Irak Yönetim Konseyi 28 Mayıs 2004’te Saddam Hüseyin 

karşıtlarından İyad Allavi'yi geçici başbakan olarak atamıştır. 1 

Haziran’da, geçici devlet başkanlığına da Gazi El Yaver'i atayarak 

kendisini feshetmiştir. 28 Haziran 2004’te yönetimin Iraklılar’a devri 

gerçekleştirilmiş ve Geçici Irak Hükümeti Geçici Koalisyon Yönetimi’nin 

yerini almıştır. 

7 Nisan 2005’ten itibaren Cumhurbaşkanlığını Celal Talabani 

devralmış ve Irak Geçiş Hükümeti, İbrahim El-Caferi Başbakanlığında 3 

Mayıs 2005-20 Mayıs 2006 tarihleri arasında ülkeyi yönetmiştir.  

Irak’ın şu andaki seçilmiş hükümetinin başında ise Şii Dava 

Partisi’nin üyesi olan Nuri el Maliki bulunmaktadır. 

Bu süreç içerisinde Irak halkı, 2005 yılında üç kez sandık başına 

giderek, demokratikleşme yolunda önemli adımlar atmıştır. 30 Ocak’ta 

geçici parlamento seçimi, 17 Ekimde anayasa referandumu ve  

15 Aralık’ta dört yıl görev yapacak daimi meclisin seçimi 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu olumlu gelişmelerin yanında Irak’ta her geçen gün tırmanan 

şiddet, Irak’ta yapılanların başarısızlığını ortaya koymaktadır. Geçen 3,5 

yıl içinde 655 bin Iraklı sivil hayatını kaybetmiş; buna karşılık 3 binden 



 

 229 

fazla ABD askeri ölmüştür. Bu konuyla ilgili olarak BM Eski Genel 

Sekreteri Kofi Annan; 4 Aralık 2006 tarihli bir mülakatta, Irak'taki 

şiddeti, daha önce iç savaş olarak nitelenen çatışmalarla kıyaslayınca; 

Irak'taki durumun daha da kötü olduğunu itiraf etmiştir. 

Irak’taki hâkim güç olarak ABD’nin, Irak’ta süregelen şiddetin de 

önemli bir nedeni olduğu söylenebilir. ABD güçleri Irak’taki 

faaliyetlerini savaş halinin devamı niteliğinde icra etmektedir. Askerler 

şüphelendikleri kişilere düşman askeri muamelesi yapmaya devam 

etmektedir. 

Buna Irak güvenlik güçlerinin yetersizliğinden ortaya çıkan 

silahlı grupların keyfi tutumları da eklenince sıradan insanların normal 

gündelik yaşamlarını sürdürmesi mümkün olmamaktadır. 

Baas’tan arındırma politikası ve genelde Sünni kaynaklı 

direnişçilerle yapılan mücadele sonrasında ise Sünniler’in gücü azalmış; 

bu da Saddam rejiminde baskı gören Şii ve Kürtler’in önünü açmıştır.  

Bu arada Irak içerisindeki şiddet de yön değiştirmeye; önceleri 

ülkeyi işgal edenlere karşı olan şiddet eylemleri özellikle Şiiler ve 

Sünniler arasında artmaya başlamıştır. Ülke bir iç savaşın eşiğine 

sürüklenmiştir. 

Irak’ta çoğunluğu oluşturan Sünniler, Şiiler ve Kürtlerin üç 

bölgede yoğunlaştıkları görülmektedir. Bunlardan Orta ve Batı Irak, Irak 

kurulduğundan bu yana hakim güç olan Sünni Arapların çoğunlukta 

olduğu bölgedir. Sünnilerin Irak’ın geleceği konusundaki genel tavrı, 

ülkenin toprak bütünlüğünün korunması yönündedir.  

Merkeziyetçi bir yapıyı savunmakta, federalizme karşı çıkmakta, 

Irak’ın Arap kimliğini vurgulamaktadırlar. İşgale en ciddi direniş 

Sünnilerden gelmiştir. ABD’nin Sünni üçgeni diye adlandırdığı, Bağdat, 

Tikrit ve Ramadi arasındaki bölge Irak’taki şiddet olaylarının halen 

çoğunun gerçekleştiği bölgedir.  

Baas’tan arındırma politikası, Sünniler arasında etkili olan 

liderleri yönetimden uzaklaştırmıştır. Bunun neticesinde Sünniler 

demokratikleşme sürecinde yeterince temsil edilememiştir.  

ABD’nin direnişi bastırma operasyonları ile zayıflayan 

Sünnilerin karşısında Şiiler güçlenmeye başlamış ve bu da ABD’yi 
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endişelendirmiştir. Bu noktadan itibaren Sünnilerin bir denge unsuru 

olarak yönetime katılımlarının artırılması çabaları başlamıştır. 

Şiilerin durumu ise biraz daha farklıdır. Şiiler, başlangıçta, 

çoğunluk olmanın verdiği güçle ülkenin büyük bir kısmını yönetecekleri 

düşüncesine kapılmışlardır. İşgale direnmek yerine bekle ve gör 

politikası izlemiş ve işgal sonrasında uzun süre merkeziyetçi bir yapıyı 

savunmuşlardır. 

Fakat, anayasa görüşmeleri sırasında bu tutumları değişmeye 

başlamıştır. Kürtlerin mevcut özerkliklerinden geri döndürülemeyecek 

durumda olması, Sünni direnişinin güçlenmesi ve Irak güvenlik 

güçlerinin bir türlü etkin hale getirilememesi gibi sorunlarla yüz yüze 

gelmişlerdir.  

Bunun sonucunda büyük ve petrol gelirlerine sahip bir Şii 

federasyonu kurulması daha cazip gözükmeye başlamıştır. Ama 

kazanımlar arttıkça farklı Şii grupların arasındaki rekabetin de artacağı 

değerlendirilmektedir. Üçüncü bölge olan Kuzey Irak ise uzun 

zamandan beri zaten Kürtlerin özerk bir statüyle kendi yönetimlerini 

sürdürdükleri bir bölgedir. 

Son gelişmelere baktığımızda ise; “Irak petrol için işgal edildi” 

diyenlerin elini güçlendirecek ve Batılı şirketlere 30 yıl boyunca petrol 

çıkarma ve petrol gelirinin yüzde 75'ine sahip olma hakkını verecek yasa 

kabul edilmek üzeredir.  

Türkiye 2007’de yapılması planlanan Kerkük referandumuna 

odaklanmışken; BM’nin açıkladığı rakamlara göre sadece geçen sene 

34.000 sivilin öldüğü Irak’ta halkın geleceğe ümitle bakamayacağı 

açıktır.  

Netice itibariyle, Irak’ın istikrarlı bir demokrasi olmasını 

zorlaştıran şartları incelediğimizde işgal altında bir ülkede direnişin 

devam ettiğini, güvenliğin olmadığını, Iraklılık kavramının zayıf 

olduğunu ve Irak’tan, Irak Ulusu’ndan ziyade din, etnik ve mezheplere 

aidiyet ve sadakatin önem kazandığını, demokratik norm ve kurumların 

gelişmediğini, ekonominin işlemediğini, sivil toplumun ve orta sınıfın 

güçsüz, İslami köktendinciliğin etkili, bürokrasinin ve devlet 
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kurumlarının dağınık olduğunu ve bölgesel faktörlerin önem 

kazandığını görmekteyiz.  

Bunlara esaslı çözümler getirilmediği sürece de ülkenin 

bulunduğu durumun iyiye gitmesinin zor olduğu, Irak’ın toprak 

bütünlüğünün her an bozulmaya hazır, şimdiden sınırları üç aşağı-beş 

yukarı belli üç devletin kurulmasının an meselesi olduğu 

değerlendirilmektedir. 

4. Irak Türklerinin Durumu: 

En son etnik kökenin sorulduğu 1957 nüfus sayımının 2000 yılına 

uyarlanmış hali ile Irak’ta takribi olarak 1.750.000 Türk yaşamaktadır. 

Bu da toplam Irak nüfusunun %12’sine tekabül etmektedir.  

Malumunuz, Irak’ta yaşayan Türklere Türkmen adı 

verilmektedir. Türk soyundan gelen, Türkçe konuşan ve Anadolu 

insanına kan bağıyla bağlı olan bu insanlara, Irak yönetimince özellikle 

1958 yılından sonraki tüm yazışmalarda, tıpkı İngilizlerin Lozan 

Konferansında kullandıkları tanımlama gibi, “Türkmen” denilmeye 

başlanmıştır. Böylece, kendilerince, sanki Anadolu Türkleri’nden farklı 

bir soy söz konusu imiş gibi dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir 

söylem geliştirmeye çalışmışlardır (Silleli, 2005). 

Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE Türklerin Irak topraklarına 

girişlerinin üç dalga halinde olduğunu; birinci dalganın İslamiyeti 

savunmak maksadıyla Türk askerlerinin küçük gruplar halinde VII ve 

VIII’inci yy.larda Irak’ın Bağdat, Basra gibi şehirlerine getirilerek 

yerleştirilmesi, ikinci dalganın, ki asıl önemli olan göç dalgası budur, 

Selçuklu Sultanı Tuğrul’un Kuzey Irak’ı fethinden sonra Oğuz 

Türkleri’nin büyük gruplar halinde, bugün Irak Türkleri’nin yoğun 

olarak yaşadıkları Musul ve civarına yerleştirilmesi, üçüncü dalganın ise 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirilen fetihlerden sonra yaşanan 

göçler olduğunu belirtmektedir. 

I’inci Dünya Savaşı sonuna kadar, kendi evlerinde ve ülkelerinde 

egemen ulus olarak yaşayan Irak Türkleri, önce İngiliz işgali 

döneminde, sonra da Irak Krallığı döneminde, ikinci sınıf bir toplum 

olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmışlardır. Aradan geçen 85 
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yıllık süreçte Irak Türkleri, hiçbir zaman Irak Devleti’ne Kürtlerin ya da 

Şiilerin yaptıkları gibi isyan etmemişler, iyi birer vatandaş olarak 

yaşamlarını sürdürmek istemişlerdir. Ancak tüm Irak yönetimleri için, 

Türkiye ile geçmişten gelen bağlarından dolayı, ilk başı ezilecek ve 

asimile edilecek unsur olarak görülmekten kurtulamamışlardır. Irak 

Türkleri her zaman için Türklüklerini muhafaza etmeyi başarmanın yanı 

sıra, kültürlerini ve akrabalık bağlarını da korumayı bilmişlerdir.  

1959 yılında, SSCB’den sürgün cezasından dönen Mustafa 

Barzani’nin Kerkük’e gerçekleştirdiği ziyaretin yarattığı provokasyon 

ortamında Kürt askerlerin Irak Türklerine karşı başlattıkları saldırılarda 

resmi rakamlara göre 25 Irak Türkü öldürülmüş, 130’u ise yaralanmıştı, 

şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen Kürtler Irak 

Türkleri’ne ait evlere, iş yerlerine girmişler, büyük yağmalama 

hareketlerinde bulunmuşlardı, olaylar ancak Bağdat’tan getirilen askeri 

birliklerle kontrol altına alınabilmişti (Silleli, 2005).   

Özellikle 1968 yılında Arap milliyetçileri iş başına geldikten 

sonra, Irak Türklerine ait yerleşim yerlerine Araplar yerleştirilerek, Irak 

Türkleri, güneye, Arapların yaşadıkları bölgelere göçe zorlanarak 

demografik yapı değiştirilmeye, Irak Türkleri Arap nüfus içerisinde yok 

edilmeye çalışılmıştır. Bu tarihten sonraki dönemde de benzer 

uygulamalar hız kazanarak devam ettirilmiş, Irak Türklerinin devlet 

dairelerinde çalışmaları, gayrimenkul edinmeleri, yüksek öğretim 

görmeleri, camilerinde Türkçe vaaz verilmesi, gibi birçok temel hak ve 

özgürlükleri ellerinden alınırken Irak Türklerinin nüfusunun az 

gösterilmesi yönünde her türlü düzenleme yapılmış, köy ve ilçe 

bağlantıları Irak Türklerinin bir vilayet merkezinde çoğunluğu 

sağlayamamaları için ne gerekiyorsa yerine getirilmişti. Bu süreçte Irak 

Türkleri Araplar ve Kürtler arasında sıkışıp kalmışlar, her iki tarafında 

düşmanca uygulamalarının hedefi olmuşlardır.  

5. Dünyada ve Türkiye’de Ayrılıkçı/Bölücü Faaliyetler ve 

Bölücü Terör Örgütünün Stratejisi 

a. Kuzey İrlanda ve IRA; 

İrlanda coğrafi olarak İngiltere’nin batısında bulunan bir adadır. 

Bu adanın kuzeyinde İngiltere’ye bağlı bir toprak parçası, güneyde ise 

bağımsız bir devlet olan İrlanda Devleti bulunmaktadır. İrlanda 
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adasındaki problemin kaynağı; adanın kuzeyinde İngiltere’ye bağlı 

kalmak isteyen Protestanlar ile İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmek 

isteyen Katolikler arasındaki anlaşmazlıklardır. Tarih boyunca; kıta 

Avrupasında mezhep ayrılıkları ve kavgaları sonucunda binlerce 

insanın öldüğü ve mezhep ayrılıklarının hala potansiyel bir çatışma 

unsuru olduğu unutulmamalıdır (Özçağatay, 1998). 

Kuzeyde yaşayan Katolik İrlandalılar İngiliz hâkimiyetinden 

kurtulabilmek maksadıyla 1904 yılında “Biz Kendimiz” anlamına gelen 

Sinn Fein adlı Partiyi kurmuşlar, bu Parti; uzun ve sancılı bir mücadele 

sonrasında, 1918 yılında yapılan seçimlerde parlamentoda çoğunluğu 

sağlamayı başarmış ve İngiltere’den bağımsızlıklarını istemiş, buna ilave 

olarak da IRA’yı kendi ordusu olarak kabul ettiğini beyan etmiştir. 

Amacı; birleşik (tek), hür ve güçlü bir İrlanda Cumhuriyeti’nin 

var olması, İngiliz Ordusunun ve diğer güvenlik güçlerinin Kuzey 

İrlanda’yı terk etmesidir. 

Sinn Fein; aydınlardan oluşan siyasi bir oluşum, IRA ise şiddet 

ve sosyal protesto eylemlerini yürüten, gelişmiş, modern silah ve 

teçhizatı kullanabilen, eğitilmiş, disiplinli bir militan kadro olarak 

değerlendirilebilir. 

Tuvaletlere bomba bırakarak veya çalıntı araçlara bomba 

yükleyip hedefe yakın bölgelere park ederek bombalı saldırıların yanı 

sıra, kişilere silahlı saldırılar düzenleyerek de eylemler icra etmiştir. 

IRA, 9 ARALIK 2004’te silahlı mücadeleyi bırakacağını açıklamış, 

nedeni ise, “Kapsamlı bir anlaşma ile sorunları çözmek” olarak ifade 

etmiştir. IRA’nın şiddet yerine siyasî çözümde karar kılmasında; El 

Kaide ile aynı kefeye konmaya başlanması ciddi oranda etkili olmuştur. 

IRA, Kanadalı bir general başkanlığında, biri Katolik, diğeri 

Protestan iki rahibin de yer aldığı komisyon eşliğinde silahlarını imha 

etmeye başlamış2, silahlı elemanları yargıya teslim edilmiş ve en 

nihayetinde; 28 Temmuz 2005’te IRA’nın silahlarının tamamının imha 

edildiği ilân edilmiştir.3  

                                                 
2
 http://www.safetinspector.com/pix/ira 

3 http://peacelinetours.g2gm.com/ira 
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IRA’nın misyonunu siyasi alanda Sinn Fein sürdürmektedir; 

1983’ten bu yana partinin başkanı olan eski IRA militanı Garry Adams, 

“IRA’nın alternatifi Sinn Fein’dir.” demektedir. Parti; eşitsizliklerin 

kaldırılmasını, iki İrlanda’nın birleşmesini savunmakta, Kuzey 

İrlanda’daki 11 bin kişilik İngiliz silahlı gücünün çekilmesi istemektedir. 

b. Bask Bölgesi ve ETA; 

Bask Bölgesi İspanya’nın kuzeyinde, Fransa’nın güneyinde yer 

alan bir coğrafi bölgedir. Bask Bölgesinin İspanya sınırları içinde kalan 

bölümü 7.500 km² olup nüfusu 2,5 milyondur. Fransa sınırları içinde 

kalan bölümü ise 2.500 km² olup nüfusu 300 bin dolaylarındadır. 

Nüfusun %50’si Basklıdır ve bölgede halkın %25’i Bask lisanını 

kullanmaktadır. Bölgede yaşayan insanlar, tarihleri boyunca özerk 

yaşamışlar, buna engel olunduğunda mücadele etmişlerdir. Bölgede 

kullanılan Baskça dil olarak da Avrupa dil ailesine ait olmayıp farklı bir 

gramer ve gırtlak yapısına sahiptir (Herria, 1999). 

Temmuz 1994’te kabul edilen otonomi ile savunma, dış ilişkiler, 

genel ekonomi politikaları merkezi otoriteye bağlı kalmış; turizm, sağlık, 

eğitim, iç işleri vb konularda ise otonom haklar edinmişlerdir. Kendi 

dillerini kullanma ve eğitim hakları da bu otonomi ile edinilen haklar 

arasındadır. 

ETA 1959 yılında Bask bölgesinin bağımsızlığını elde etmek 

maksadıyla kurulmuş, ancak İspanya Hükümetinin sert tepkileri ile 

karşılaşınca 1960’ta yer altına inmiştir. 

Kasım 1974’te hareket iki ayrı kola ayrılmış, bunlardan ETA 

Militar devlete karşı silahlı mücadele, Politiko Militar ise toplumsal 

örgütlenme ve sınıf savaşını yürütme ve organize etmekle 

görevlendirilmiştir (Turgut, 2000). 

25 Ekim 1979’da ETA’nın siyasi kanadı olan “Herri Batasuna” 

kuruldu, Bask Bölgesine özerklik statüsü %90 oyla kabul edildi. Ancak; 

ETA, bu sefer de tam bağımsızlık istemeye başladı. 

ETA kurbanlarını; eğlenirken kafalarına ateş etmek, bombalı 

araçlarla suikastler düzenlemek, araçlarına bomba koymak, suretiyle 

etkisiz hale getiriyordu. 
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1996 yılında yeni hükümeti sindirmeyi başardı. Hükümet 

çevrelerinde ETA’ya karşı yumuşama ve ETA ile görüşülebileceği ifade 

edilmeye başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen ETA silah 

bırakmayacağını belirterek, mücadelelerine karşı tavır alan Fransa’ya 

misilleme olarak Fransız kuruluş ve işyerlerini hedef almaya başladı. 

Fransız kuruluş ve işyerlerine saldırılarla sınırlı kalmayan ETA 

eylemleri, militanların Bask bölgesinin Fransa sınırında bulunan 3 

Fransız karakolunu basmasıyla doruk noktasına ulaştı. Mayıs 1996’da 

Fransa ile İspanya arasında ETA’ya karşı bir anlaşma yapıldı ve ETA 

militanlarının Fransa’da ikamet etmeleri önlenerek AB Suçluların İadesi 

Antlaşması çerçevesinde, Fransa ETA üyelerini İspanya’ya iade etmeye 

başladı.4 

ETA Temmuz 1997’de Miguel Angel Blanco (İspanya İçişleri 

Bakanı) kaçırdı ve 48 saat sonra öldürdü. Bu olay üzerine 6 milyon 

İspanyollar protesto gösterilerinde bulundu, Başbakan Aznar: “Barış için 

kavga edecekseniz bunu yapalım, masumları öldürmeye devam 

edecekseniz karşınızda bizi bulacaksanız.” diyerek sert bir şekilde 

tepkisini ortaya koydu. 

Bu öldürme olayının yankıları çok fazla oldu; Papa olayı 

lanetledi, ABD Hükümet Sözcüsü “İspanya’yı destekleyeceğiz” şeklinde 

açıklamada bulundu; Başbakan Aznar; etkin mücadele kararı aldıklarını 

açıkladı, hapisteki militanlar bile; “Kınıyoruz” şeklinde açıklamalarda 

bulundular. 

ETA dünya kamuoyunda ve İspanya’da aleyhinde gelişen 

tepkilere daha fazla dayanamayarak 16 Eylül 1998’de koşulsuz ateşkes 

ilan etti. Ateşkes bildirisinde; “Bask ülkesinin egemenliği perspektifinde, 

silahlı operasyonlara süresiz ara verildiğini” tüm dünyaya duyurdu. 

İspanyanın Bask bölgesinde faaliyet gösteren 1500 Fransız şirketi 

ve kendi topraklarının bir kısmını da yönelen ETA terörüne karşı Fransa 

ile İspanya 1999’da 10 yıllık bir anlaşma yaptılar. 

ETA ilan ettiği ateşkese hükümetten yeterli tepki gelmediğini 

ileri sürerek Aralık 1999’da ateşkese son verdiğini açıkladı ve 2000 yılı 

                                                 
4 http://www.lemonde.fr/web/article/ 
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içinde 15 kişiyi öldürdü. ETA’nın taban kaydetmesinde en önemli etken 

olarak; Franko döneminde elde edilen otonominin özellikle yeni 

kuşaklar tarafından yeterli görülmesi sonucu tam bağımsızlık 

isteyenlerin oranının %20’lerde kalması olduğu değerlendirilmektedir. 

c. Quebec ve Quebec Kurtuluş Cephesi (FLQ); 

Sinn Fein, bir terör örgütünün şiddeti terk edip barışçı yollardan 

mücadele verdiği ilk örnek değildir. Daha önce, 1970’te, Kanada’da FLQ 

için yaşanan bir olay dönüm noktası olmuş ve bu olay sonrasında bu 

örgüt silahlı eylemleri bırakmıştır. 

Kanada’da 1960’larda kurulan Quebec Kurtuluş Cephesi (FLQ), 

Fransızca konuşan halkların Quebec bölgesinde ayrı bir devlet olması 

için silahlı mücadele başlatır. Örgüt, Quebec Çalışma Bakanı ile bir 

İngiliz diplomatı kaçırır. 16 Ekim 1970’te Quebec Bölgesi’nde olağanüstü 

hâl ilân edilir. Bir şafak operasyonuyla, liderler de dahil olmak üzere 

FLQ kadrosundan 250 militan bir anda yakalanır. 

“Ekim Krizi” olarak bilinen bu olay sonrasında, ayrılıkçı terör 

örgütü FLQ eylemlerine son vererek yok olmaya başlar. Fransızca 

konuşan halktan teröre yeterli desteği bulamaz ve yerini ayrılıkçı 

amaçlarını barışçı yollardan halletme amacı güden “Partie 

Quebecois”’ya bırakarak tarih sahnesinden çekilir. 

ç. Endonezya Açe Bölgesi ve Özgür Açe Hareketi (GAM); 

Bir diğer ayrılıkçı hareket Endonezya’da faaliyet gösteren Özgür 

Açe Hareketidir. Uluslararası Kriz Grubu (IGC) Ağustos 2005’te 

yayımladığı raporunda, Endonezya’daki ayrılıkçı Özgür Açe 

Hareketi’nin (GAM) silah bırakma sebebini: “GAM’ı silahlı mücadeleyi 

bırakması için ikna etmenin tek yolu, Kuzey İrlanda’daki Sinn Fein veya 

Kanada’daki Partie Quebecois örneğindeki gibi amaçlarını 

gerçekleştirmeleri için oy sandığı fırsatının sunulması oldu” şeklinde 

açıklamıştır. Açe’nin özgürlüğü için mücadele eden GAM ile Endonezya 

hükümeti arasında 15 Ağustos 2005’te bir barış anlaşması imzalanır.5  

1976’dan bu yana süren ve 9 bin insanın hayatını kaybettiği 

çatışma döneminin bitirilmesi için taraflar 2004 yılının başında 

                                                 
5 http://vnexpress.net/Vietnam/Aceh.jpg2 
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Finlandiya’da gizli görüşmelere başlarlar. Ancak, uzlaşmayı hızlandıran 

unsur, Aralık 2004’teki tsunami felaketidir.6  

Finlandiya’da imzalanan anlaşma ile GAM’ın silahlarını 

bırakması, 15 Eylül-31 Aralık 2005 tarihleri arasında tüm silahlarını 

imha etmesi, Açe’nin özerk bölge statüsüne kavuşması, yerel 

parlamentosunun olması, kendi bayrağının bulunması gibi konular 

üzerinde mutabakata varılmıştır. 

d. Güney Sudan; Sudan Halkları Özgürlük Hareketi (SPLM/A); 

Geçtiğimiz 20 yıla en kanlı ayrılıkçı hareket olarak damgasını 

vuran, Sudan’da faaliyet gösteren Sudan Halkları Özgürlük Hareketidir. 

Örgütün faaliyet gösterdiği Güney Sudan; ülkenin maden ve petrol 

zenginliklerinin büyük kısmını barındırmaktadır. Ancak bölgenin 

denize çıkışı bulunmamaktadır.7 

1984’ten bu yana yoğun silahlı faaliyet gösteren Sudan Halkları 

Özgürlük Hareketi (SPLM/A) ile hükümet güçleri arasındaki savaş, 

Afrika’nın en uzun süren iç savaşı olarak kabul edilmektedir ve 1983’ten 

bu yana 1,5 milyon insanın bu savaşta hayatını kaybettiği 

değerlendirilmektedir. 

Hartum Hükümeti ile yapılan anlaşmaya göre; ülkenin 

güneyinde yerel hükümet kurulacak, bölgenin kalkınması ve merkeze 

entegrasyonu sağlanacak, yeni bir anayasa hazırlanacak, 9 Temmuz 

2009’da SPLM’nin siyasi parti olarak da katılacağı genel seçimler 

yapılacak, son olarak da; 9 Temmuz 2011’de Güney Sudan’da 

bağımsızlık konusunda referanduma gidilecektir.8 

Sudan’da bir uzlaşmaya varılabilmesi, daha çok ABD ve İngiltere 

gibi SPLM/A destekçisi güçlerin baskısıyla gerçekleşmiştir. 

9 Temmuz 2005’te SPLM/A’nın 22 yıllık lideri John Garang 

yemin ederek, Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir’in birinci yardımcısı 

olur. Bu olaydan yirmi bir gün sonra; 30 Temmuz 2005’te Uganda’dan 

dönüşü sırasında helikopter kazası sonucu hayatını kaybeder. Yerine 

                                                 
6 http://www.waveofdestruction.org/indonesia 
7 http://www.sudansupport.no/sudan_konflikt/ 
8 http://www.sudantribune.com/ 
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SPLM/A’nın silahlı güçlerinin komutanı getirilir. Sudan’daki barış süreci 

böylece sekteye uğramamış olur. 

e. PKK Bölücü Terör Örgütü ve Stratejisi; 

1970’li yıllar ülkemizde sağ-sol ayırımcılığının, siyasi terörün 

tırmanışa geçtiği yıllar olarak bölücü terörü de ülke gündemine sokması 

bakımından önemli olmuştur. Bu akımın en güçlü temsilcisi; 

PKK/KADEK/ KONGRA-GEL Terör Örgütü’dür. PKK terör örgütü, 

başlangıçta 3 yıl süre ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

“Kürdistan Devrimcileri”, “UKO’cular, “APO’cular” adı altında 

kadrolaşmayı müteakip; 27 Kasım 1978 yılında Diyarbakır’ın Lice 

ilçesinin Fis Köyünde Abdullah ÖCALAN ve bir grup arkadaşı 

tarafından PKK (Kürdistan İşçi Partisi) olarak kurulmuş, 30 Temmuz 

1979 yılında, Şanlıurfa Milletvekili M.Celal BUCAK’a gerçekleştirilen 

silahlı saldırı ile de kuruluşunu ilan etmiştir.          

PKK Bölücü Terör Örgütü, 12 Eylül 1980’den sonra Suriye ve 

Lübnan’a çekilerek etkisiz hale gelmekten kurtulmuş, dört yıl sonra; 15 

Ağustos 1984 tarihinde, yurt içine sızdırdığı unsurlarıyla Eruh ve 

Şemdinli baskınlarıyla tekrar silahlı eylemlere başlamıştır. Örgüt; alınan 

askeri tedbirlerle 1986 ve 1990 yıllarında iki kez kendini tasfiye, 1992 yılı 

sonunda da çözülme aşamasına getirilmesine rağmen; 1987 yılında 

sıkıyönetimden OHAL uygulamasına geçilmesinin yarattığı yönetim 

boşluğu, 1990 yılında, Körfez Krizi ve büyük göçün yarattığı ortam, 1992 

yılında, askerlik süresinin kısaltılması, 1993 yılında da örgütün silahlı 

mücadeleye ara verme kararının yarattığı kararsızlık ortamı 

nedenleriyle tasfiye ve çözülmeden kurtulmayı başarmıştır. 16 Şubat 

1999’da Terörist Başının yakalanmasından sonra, sözde tek taraflı 

ateşkes ilan ederek, büyük bölümüyle yurt dışına çekilen terör örgütü, 1 

Haziran 2004 tarihinden itibaren sözde ateşkesi bozarak tekrar silahlı 

eylemlere başlamıştır. PKK terör örgütü; 2006 yılından itibaren; orta 

yoğunluklu savaş olarak tanımladığı yeni bir terör dalgası yaratmaya 

yönelik, şiddetin tırmandırılması ve halk ayaklanması (serhildan) 

gerçekleştirilmesi stratejisi doğrultusundaki faaliyetlerini ve toplumu 

Türk-Kürt şeklinde etnik olarak bölmeye ve karşı karşıya getirmeye 

yönelik çabalarını artırmıştır. 1 Ekim 2006’da tekrar sözde ateşkes ilan 

etmesine rağmen, riski az eylemlere devam etmektedir.    
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PKK BTÖ; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizi içine alan 

bölgede, sözde bağımsız Kuzey Kürdistan devletini kurmayı amaç 

edinmiştir. Nihai hedefi; diğer komşu devletlerde tesis edilecek Kürt 

devletleri ile birleşerek “Bağımsız-Birleşik Kürdistan”ı kurmaktır. Terör 

Örgütü; bu amacını gerçekleştirmek için dört aşamalı bir strateji 

öngörmüştür; 

İlk aşamada; kültürel ve sosyal bazı hakların temin edilmesini, 

2’nci aşamada; bölgede, özerk veya federasyon tipi bir yönetim 

sisteminin oluşturulmasını, 3’üncü aşamada; ülkemiz topraklarında; 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sözde Kuzey Kürdistan’ın 

kurulmasını, son aşama olarak ise; diğer komşu ülkelerde kurulacak 

devletlerle birleşerek bağımsız ve birleşik sözde Büyük Kürdistan 

Devleti’nin oluşturulmasını hedeflemektedir (Özgen, Nisan 2002) 

f. Değerlendirme;  

Dünyadaki ayrılıkçı/bölücü terör örgütlerinin son dönemdeki 

durumlarına baktığımızda, bunlardan uzun yıllardan beri silahlı terör 

eylemlerinde bulunan önemli bir kısmının silahlarını bıraktığı veya 

silahlı eylemlere son verdiklerini görmekteyiz. Ancak, tüm bu örgütlerin 

seslerini dünya ve kendi kamuoylarına gerçekleştirdikleri kanlı 

eylemlerle duyurduklarını, belli halk kesimlerinden ve yabancı 

ülkelerden destek gördüklerini ve son dönemde de gene kendilerini 

destekleyen güçlerin inisiyatifi/ zorlamasıyla silahlı eylemleri bırakma 

kararı aldıklarını dikkatten kaçırmamak gerekir. 

Ülkemizdeki duruma bakacak olursak, gene dünyadaki genel 

gidişe paralel olarak, 1970’li yılların kanlı eylemlerinin aktörleri olan 

aşırı solcu örgütlerin artık soluklarının kesilmekte olduğunu, 

arkalarında kendilerini destekleyecek ne halk desteği ne de ciddi bir dış 

gücün kaldığını, buna karşılık ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast 

eden PKK BTÖ’nün eylemlerinde, arkasındaki destekte herhangi bir 

azalma olmadığını, gene örgütün dünyadaki genel gidişata paralel 

olarak isteklerini gerçekleştirebilmek için zaman içerisinde eylemlerinin 

türünde değişime gittiğini görmekteyiz.  

Örgüt, ideolojisi gereği, kırsal kesimde silahlı unsurlarıyla 

eylemlerine devam etmektedir. Ancak, artık, ağırlıklı olarak, 

faaliyetlerini kırsal kesimlerden yerleşim yerlerine indirmiş, yandaşı 
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kişiler ve sivil toplum örgütleriyle, geniş halk kesimlerini içine alacak, 

ülke ve dünya kamuoyunda yankı uyandıracak toplumsal hareketlere 

başlamıştır. Aynı zamanda, ulaşmak istediği hedeflere varabilmesi için, 

gene kendisini destekleyen dış güçlerin de yardımı ile sesini öncelikle 

tüm Avrupa’da ve dünyada ciddi manada duyurabilmeyi başarmıştır. 

Irak’taki Kürt grupları, ABD’nin kendilerine karşı takındığı 

olumlu tutumdan mevcut şartlar itibariyle çok iyi istifade edebilmeyi 

başarmış, varlığını bölgede pekiştirmiş ve bunu yaparken de Kuzey 

Irak’taki mevcut otoriteden herhangi bir tepki görmemiştir.  

PKK Terör Örgütü; uluslararası ortamda, yandaşlarıyla beraber 

geliştirdiği; Türkiye’nin insan hakları, demokrasi vb. alanlarda ihlaller 

meydana getirdiğini, bu gibi normlara uymadığını iddia ederek zor 

durumda bırakmak için her türlü fırsatı değerlendirerek, oluşacak 

kamuoyu baskısıyla adım adım hedeflerine ulaşmayı planlamaktadır. 

6. Türkiye’ye Yönelik Ayrılıkçı/Bölücü Faaliyetlerde Yabancı 

Aktörler  

Osmanlı Tarihine baktığımızda, İmparatorluğun yıkıcı/bölücü 

akımların her türlüsüyle sürekli olarak mücadele etmek zorunda 

kaldığını görmekteyiz. İmparatorluğu oluşturan değişik din, mezhep ve 

ırklara mensup insanlar devleti zayıf düşürerek parçalamak, yıkmak 

isteyen dış güçlerin sürekli olarak ilgi alanı içerisinde olmuş, her türlü 

bahaneyle bu insanların İmparatorluğ’a baş kaldırmaları, hak ve 

özgürlüklerini savunma bahanesiyle devlet için problem teşkil etmeleri 

sağlanmaya çalışılmıştır. Önceleri din ve mezhep farklılıkları 

kullanılmışken, Fransız İhtilalinden sonra, XIX’uncu yy.ın başlarından 

itibaren, milliyetçilik akımlarının İmparatorluğu oluşturan, öncelikle 

Yunanlı, Sırp, Romen, Ermeni vb. Hıristiyan unsurlar arasında 

yayılması ve bağımsızlıkları için ayaklanmaları teşvik ve yardım 

edilmiştir. Bu yöndeki çalışmalar, XX’nci yy.’ın başlarından itibaren, 

İmparatorluğun Müslüman olan Arnavut, Makedon, Arap gibi unsurları 

üzerinde yoğunlaştırılarak, bunların da kendi bağımsızlıklarını elde 

etmek için Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor dönemlerinden istifade 

etmeleri için teşvik edilmişlerdir. 

Konumuz açısından, özellikle Kürtlerin durumuna baktığımızda, 

yüzlerce yıl Türklerle beraber yaşamış ve kaynaşmış, hiçbir ayrılıkçı 
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muameleye maruz kalmaksızın devletin asli kurucu unsuru gibi 

muamele görmüş bu insanları kışkırtmaya yönelik çabaların XIX’uncu 

yy.’dan itibaren başladığını görmekteyiz. 

Günümüzde birtakım Kürt entelektüellerin, ilk Kürt 

ayaklanmaları olarak iddia ettikleri 1840 yılında Cizre ve 1870 yılında 

Van dolaylarında çıkan Bedirhan ve Şeyh Ubeydullah isyanlarına 

baktığımızda; bu isyanların aslında İmparatorluğun merkezileşme 

çabalarına tepki duyan aşiret reislerinin yerel yöneticilere karşı 

başlattıkları isyanlar olduklarını görmekteyiz. Gene aynı şekilde, Milli 

Mücadele esnasında Anadolu’da meydana gelen 23 isyandan ancak 3 

tanesi Kürt aşiretler tarafından çıkarılmış olup, bu isyanlara katılanlarda 

Kürtçülük ideolojisi ile olayları çıkarmamışlardır. 

İngilizlerin, Araplarda yaptıkları gibi, Kürtleri de Türkler 

aleyhine kışkırtarak Türkleri arkadan vurdurma siyasetleri, yapmış 

oldukları tüm çalışmalara rağmen, Şeyh Sait İsyanına kadar genel 

itibariyle taraftar bulmamış, Kürtler Osmanlı Devletine ve daha sonra da 

Milli Mücadeleye tam desteklerini sürdürmüşlerdir. Kürt “Lawrene”i 

olma hayali kurarak Türkiye’ye Kürtleri ayaklanmaya teşvik etmek için 

gönderilen İngiliz Binbaşı Noel bölgede çalışmalarında Kürt aşiret 

reislerinin gerçek birer Türk dostu olduklarını görerek büyük bir 

umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılmış, 1919 yılı Temmuz ayının 

sonlarına doğru Londra’ya gönderdiği bilgilerde Mustafa Kemal 

Paşa’nın Kürt aşiretlerinin aktif işbirliğini sağladığını belirterek; “Bütün 

aşiretler toplu halde Mustafa Kemal’in kollarına atılacaklardır, 

atılmaktadırlar.” demektedir. Aynı şekilde Milli Mücadele’yi inceleyen 

Hollandalı sosyal bilimci Martin Van Bruinessen o günlerle ilgili olarak; 

“Birçok Kürt, Kemalist harekette gönüllü olarak yer aldı.” şeklinde ifade 

kullanmaktadır.  

Yabancıların, özellikle de İngilizlerin olaya ilgisi o adar yoğundu 

ki, kandırabildikleri birkaç sözde Kürt aydınına Kasım 1919 Paris 

Konferansı’nda girişimlerde bulundurarak Kürtler’in bağımsızlık 

istedikleri yönünde konuşmalar yaptırdılar. Bu grubun başında bulunan 

Şerif Paşa’nın çalışmaları Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da duyulunca 

bölgede kendisine karşı büyük bir infial uyanmış, bölgeden Paris’e 

protesto telgrafları yağmıştı. Aynı şekilde Kürtler’in Türkler’den 

ayrılmak istemediklerini belirten ve 22 Kürt aşiret liderinin de imzası 
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bulunan bir seri telgraf Misak-ı Milli’nin kabul edildiği son Osmanlı 

Meclisi’nin açılışından iki gün önce İstanbul’a çekilmişti. Buna benzer 

birçok olay Milli Mücadele ve sonrası dönemde yaşanmış vakıalar 

olarak tarih sayfalarında yer almaktadır. 

Ancak; İngilizler pes etmemiş, olanca güçleriyle Kürtleri 

ayaklandırabilmek maksadıyla çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu 

amaçlarına yönelik olarak ilk başarıyı Nasturi Ayaklanmasıyla elde 

ederek, 1924 yılında Hakkâri’de yaşayan Nasturileri çeşitli vaatlerle 

ayaklandırmayı başardılar. Türkiye, 23 Eylül 1924 tarihinde Milletler 

Cemiyetine başvurarak, İngilizler’in Hakkari’de yaşayan Nasturileri 

isyana teşvik ettiğini, İngiliz uçaklarının isyancılara hava desteği 

verdiğini ve uçakların Türk askeri mevzilerini bombaladığını 

belirtmiştir. Bu isyanın ardından gene İngilizler’in kışkırtmalarıyla 1925 

yılında Şeyh Sait İsyanı çok daha büyük kapsamlı olarak patlak verecek 

ve dolaylı da olsa, Musul’un geri alınamamasına neden olacaktır. Gerçi 

bu isyanın tamamen Kürtçülük idealiyle çıktığı tartışmalı olmakla 

beraber 1924-1938 yılları arasında bölge, Kürt aşiretlerinin çıkardığı irili 

ufaklı 16 isyanla Cumhuriyet Hükümetlerini meşgul etmeye devam 

edecektir.9  

7. Irak’ın Parçalanmasının Türkiye’ye Yansımaları  

Günümüz itibariyle oluşan durum içerisinde; Irak’ın geleceğine 

yönelik üç senaryo ele alınabilir; 

a. Kuzey Irak'ın bölünmüşlüğünün sona ererek, Irak'ın toprak 

bütünlüğünün devam etmesi; Türkiye’nin menfaatleri açısından en 

uygun senaryodur.  

b. Kuzey Irak'ta federatif bir oluşum öngören Federal Irak 

Devletinin kurulması, federatif devlet yapısı iki şekilde teşkil edilebilir: 

Birincisi; etnik ve dini temele dayalı bir federasyonun 

kurulmasıdır. Bu kapsamda; ülke “Kürt”, “Sunni Arap” ve “Şii Arap” 

olmak üzere üçe ayrılacaktır. Bu durumda; merkezi idareye bağlı federal 

hükümetler oluşturulacak; Irak Türkleri ise kuvvetle muhtemel 

Kürtlerin denetimi altında bulunacaktır.  

                                                 
9 Şeyh Sait İsyanı ve Takrir-i Sükun, http://www.bilgiyurdu.net/seyh-sait-isyani-ve-takrir-i-sukun-

t5726.html?s= 6dcd1c13ae3cab9952e4e2108ed62e92&amp;p=5914  
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Böyle bir oluşum; PKK Bölücü Terör Örgütü’nün nihai hedefi ve 

bu hedefe ulaşmak için izleyeceği dört basamaklı stratejinin çağrıştırdığı 

sözde “Büyük Kürdistan” hedefine ulaşmanın bir basamağıdır. Bu 

durumda, bölgedeki Kürtlerde milliyetçilik duygularının gelişebileceği 

öngörülmektedir. 

İkincisi; coğrafi temele dayalı federasyonun kurulmasıdır. Bu 

kapsamda ülke etnik unsurların temsil edildiği, toprak bütünlüğünü de 

dikkate alan eyalet sistemine göre yapılandırılacaktır. Böyle bir 

oluşumun ise Türkiye’nin menfaatleri açısından nispeten uygun bir 

çözüm yolu olduğu değerlendirilebilir.  

c. Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulması ve üçe bölünerek 

kuzeyde Kürt, ortada Sünni Arap ve güneyde ise Şii Arap devletleri 

oluşması: 

Bu durumda; İran, Irak Şii Arap Devleti, Suriye ile Hizbullah’ın 

faaliyet gösterdiği Lübnan, bölgede bir Şii kuşağı oluşturacak, bu kuşak 

İran’ın bölge üzerinde çok daha fazla ağırlığının hissedilmesine neden 

olacaktır. Şimdiden, Şii tabanlı gelişmelerin kendi iktidarlarını tehlikeye 

düşüreceğinden endişe duyan Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün 

yönetimleri karşı cephe oluşturma gayretleri içerisine girmişlerdir. Orta 

Doğu’da meydana gelecek bir istikrarsızlığın Türkiye’yi etkileyebilecek 

boyutlara ulaşabileceği değerlendirilmektedir.    

Ancak, bu senaryoda bizi esas ilgilendiren konu; “Sözde Büyük 

Kürdistan”ın temellerinin atılmış olacağıdır. Kerkük’ün durumu ciddi 

bir çatışma konusu olacaktır. Irak Türkleri ise yok sayılacaktır. 

Türkiye’nin menfaatleri açısından en tehlikelisinin ülkenin birlik ve 

beraberliğinin yanında Orta Doğu’nun istikrarını tamamen bozacak bir 

durum olduğu değerlendirilmektedir. 

Irak’ın kuzeyinde kurulabilecek bağımsız bir Kürt devleti, 

bölgede yaşayan diğer Kürt kökenliler için de bir cazibe merkezi haline 

gelebilecektir. Böyle bir durumda Türkiye, İran ve Suriye’nin de toprak 

bütünlükleri tehdit altına girecektir.  

Kerkük gibi dünya petrol rezervlerinin %5’ine sahip bir bölgenin 

Kürt yönetimi altına girmesi bağımsız bir Kürt devletinin kurulabilmesi 

açısından çok büyük oranda cesaret ve teşvik edici bir faktördür. Bu 
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yüzden Kerkük’ün statüsünün belirlenmesi, ortaya çıkabilecek sonuçları 

belirleyecek en önemli unsurlardan birisidir. ABD’nin Kerkük 

konusunda takınacağı tavır ise Kerkük’ün nihai statüsünü 

belirleyecektir.  

8. Sonuç ve Değerlendirme: 

Türkiye’nin bölgeye yönelik olarak uygulaması gerektiği 

değerlendirilen politikalar şu şekilde sıralanabilir: 

a. Irak’ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi yönündeki 

ana politikamızın devam ettirilmesinin, 

b. Kerkük’ün Irak Merkezi Hükümeti’nin kontrolünde 

kalmasının Irak’ın bütünlüğüne, barış ve huzurun sağlanmasına katkıda 

bulunacağının,  

c. Irak’ın parçalanmasında kilit nokta olarak değerlendirilen 

Kerkük’ün Kürt bölgesine dahil edilmesini engellemek maksadıyla, 

Kerkük’ün Türk şehri olduğu, Kürt ve Arapların bölgeye sonradan 

getirildikleri, bu nedenle bölge üzerindeki hak iddialarının doğru 

olmadığının belgelerle dünya kamuoyuna anlatılmasının, öncelikle 

yapılması planlanan nüfus sayımı ile referandumun iptal ettirilmesinin, 

bu gerçekleşmediği takdirde durum normale dönünceye kadar 

ertelenmesi için çabaların artırılarak devam ettirilmesinin, 

ç. Tarihten gelen menfaat çatışmaları ile mevcut problemler ön 

plana çıkartılmak suretiyle Talabani ve Barzani’nin birlik halinde 

hareket etmelerinin önlenmesinin, 

d. Ne 1974 yılında kısa bir süre için tesis edilen Kürt Özerk 

Bölgesine dahil edilmiş ne de 1991 yılında, 36’ıncı Paralelin kuzeyinde 

kalmasına rağmen, oluşan “de facto” hattının sınırları içine alınmış olan 

Kerkük’ün hiçbir zaman Kürt şehri olmadığının her fırsatta ve ortamda 

vurgulanmasının,  

e. Irak’ta Türkler’in güvenliğini ve etkinliğini sağlamak 

maksadıyla yapılacak çalışmalarla Irak Türkleri’ni tek bir örgüt altında 

birleştirmeye ve bölgede söz sahibi olmalarını sağlamaya yönelik 

faaliyetler yapılmasının,  
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f. Bu kapsamda; Telefar’e yakın yerde bir sınır kapısının açılarak 

burasının Irak Türkleri’nin kontrolüne verilmesinin de göz önünde 

bulundurulması veya Suriye’den Ovaköy’de de ikinci bir gümrük kapısı 

açılmasının aynı kapsamda değerlendirilmesinin, 

g. Bölgede yapılacak ticari faaliyetler ve yatırımların, HDO’ların 

yardımlarının Irak Türkleri’ne de yönlendirilmesi yönünde girişimlerde 

bulunulmasının,  

ğ. Kerkük’te Kürtlerin Irak Türkleri üzerindeki baskısını 

kaldırmak ve nüfus değişim faaliyetlerini önlemek için uluslararası güç 

kapsamında bir Türk Birliği’nin Kerkük’te konuşlandırılmasının, 

h. Bölgeye yönelik yeni stratejiler geliştirme aşamasında olan 

ABD’yi Irak ve Orta Doğu politikaları konusunda yönlendirilebilmek 

için bu ülke ile daha yakın iş birliğine gidilerek Irak’ın toprak 

bütünlüğü, Kerkük’ün geleceği, Irak Türklerinin haklarının korunması 

gibi konularda müşterek politikalar üretilmesinin, 

ı. Türkiye’nin bölgede güçlü bir ülke, bölgeye müdahale etmeye 

yönelik yeterli güce sahip ve buna hazırlıklı olduğunu her fırsatta 

göstermesi ve mevcut gücünü politikalarına yansıtmasının, 

i. Yapılacak görüşmelerde; ABD ve İsrail kendilerine yönelik 

tehditlere nasıl en şiddetli tedbirleri alıyorsa Türkiye’nin de Irak’ın 

kuzeyindeki PKK kamplarına karşı aynı şekilde müdahale hakkı 

olduğunun vurgulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

j. Sonuç olarak, Türkiye’nin pasif davranmaya devam ettiği 

müddetçe başka ülkelerin oluşturacağı politikaları kabul etmek zorunda 

kalacağı değerlendirilmektedir.    
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ABD’NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ HALİNDE  

YAŞANACAK MUHTEMEL GELİŞMELER 

Doç.Dr.Yaşar HACISALİHOĞLU 

 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Komutanım, Sayın 

katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlarım.  

“ABD’nin bölgeden çekilmesi halinde yaşanacak muhtemel 

gelişmeler” başlığı altında konuşmaya gayret edeceğim. Gayret 

edeceğim, diyorum çünkü çekilmesi hâlinde yaşanacak muhtemel 

gelişmelerle, bugünkü yaşanması muhtemel gelişmeler arasında çok 

fazla büyük farklılıklar beklemiyorum açıkçası. O açıdan temel 

yaklaşımımı, bakış açımı bunun üzerine kurgulayarak gelecek adına 

muhtemel gelişmeleri biraz bugünden yaşadıklarımızla harmanlayarak 

sunmaya gayret edeceğim.  

Bir kere, bu çekilme hâlinin oluşabilmesi için zannediyorum 

yapısal olarak çok ciddi farklılaşmaların ortaya çıkması gerekir. Geliş 

nedeninin çok iyi anlaşılması gerekir. ABD’nin Irak’a gelişinin ve bu 

geliş nedeninin yarattığı ya da ortaya koyduğu hedeflerdeki en ufak bir 

sapma ya da değişikliğin bu çekilip çekilmeme kararı açısından çok 

etkili olacağını söylemek gerekir. Kuşkusuz çekilmenin de tek başına bir 

kavram olarak zihinlerimizde bıraktığı algılama, buradan terk-i diyar 

etmesi biçiminde olabilir ama böyle bir şey tarihte hiç görülmemiştir. Bu 

kadar zaman süredir hedeflenen, büyük bir harcamayı gerekli kılan bir 

işgalin ardından çekilip gidildiğinde de bölgenin inisiyatifinden 

tamamen bağımsız kalınması tanıdık bir şey değildir. Dolayısıyla bu 

çekilmenin, çekilme kararının aslında fiili çekilme olarak algılanabileceği 

ama tamamen çekilme hâlinin olmayacağının bir kere baştan kabul 

edilmesi gerekir. O zaman bu tamamen çekilme olmayacaksa nasıl bir 

ortam bu çekilmeyi gerekli kılabilir, zannediyorum bunun sorgulanması 

gerekir. Buradan bakılabilirse Türkiye’nin bu çekilme kararı sonrası 

algılayabileceği ya da yaşayabileceği güvenlik sorunları ile yüzleşilebilir. 

Bu noktada öncelikle geliş nedenleri ile bağını kurmak gerekir. Son 

derece yapısaldır. Ben çekilme kararının, fiili çekilme kararının bile 

kolay verilemeyeceğini düşünüyorum. Bunun altını çizmek isterim 
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çünkü bir ülkeye odaklı bir karar değildi bu. Sadece Irak değildi mesele, 

bir bölge ölçekli bir stratejisinin ürünüydü buradaki varlık nedenleri. 

Dolayısıyla bölgenin bütünlüğü açısından hedeflenenler aşağı yukarı 

sağlanamadan bu fiili çekilme kararının da verilmesinin kolay 

olmayacağını düşünüyorum. Bu konuda son derece fazla veri de var. 

Gerçi iki kongre ve temsilciler meclisi kararı bugünkü yönetimin önüne 

çekilme takvimi falan koyuyor ama yöntemsel farklılıklar içerisinde 

seçim sürecini yaşamış, ardından yeni bir idare ile tanışmış ABD’nin bile 

sadece yöntemsel birtakım değişikliklerle belki bu çekilme kararını 

değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü geliş nedeni son derece 

yapısaldı. Aslında Clinton döneminde yapılanan bugünkü bu planlar, o 

dönemin Amerikan küreselleşmesinin bahar dönemini yaşıyor olması 

nedeniyle hemen devreye sokulmayı gerekli kılmıyordu. Ama giderek 

sinyallerini vermeye başlamıştı. Amerikan ekonomisinde sıkıntılar 

vardı; deflasyonist sürecin ayak sesleri duyuluyordu. Ciddi bir sermaye 

birikimi krizine doğru bir gidiş vardı. Biriken ve köpük haline gelen 

sermaye için sıkışma hali söz konusuydu. Yine tarih tanıktır, bu tür 

sıkışmalar ancak mekânsal açılımlarla, el koymalarla giderilebilir, 

ferahlatılabilir. O açıdan, bu bir hastalık halinin dışa vurumudur. 

Hastalık bu saldırganlığı yaratmıştır ve ardından gelen süreç bu 

dinamikliği sağlayana kadar sürme ısrarını da içinde beslemektedir. 

Üstelik küresel dengeler öncelikle ekonomik zeminde ciddi bir değişim 

içindedir. Bunu durdurmak mümkün olamamıştır ve vaktinden önce 

önleyebilmek bir yana özellikle Atlantik ittifakında başlayan 

çatallanmaların giderek çatlak olarak tarif edilmesi, Avrasya’da bir 

Almanya-Fransa ittifakının da dahil olduğu bir yapının doğması 

Amerikan çıkarları açısından son derece yaşamsal, varlık nedeni ile 

ölçülebilecek bir sıkıntı üretiyordu. Tüm bunlar sadece petrol değil 

kuşkusuz, tüm bunların içerisinde yer aldığı bir gerekçe paketi ile Irak 

işgal edildi. Şimdi bunların tamamı düzeltilmeden, tüm bunlar 

Amerikan çıkarları açısından iyileştirilmeden ne bölgedeki ısrarın, ne 

Irak üzerindeki ısrarın, ne BOP diye tarif edilen, sadece etiketle değil 

işlevselliği ile alttan alta yürütülmesi ısrarının sürdürüldüğü bu 

projenin varlık nedeni yeterince olgunlaştırılmadan bu çekilme 

sürecinin sorgulanması mümkündür diye düşünüyorum. Kaldı ki 

dışişleri bakanı düzeyine gelmiş biri tarafından, güvenlik başdanışmanı 

iken BOP’un, Fas’tan Çin sınırına kadar uzayan bir şey olduğunun, 
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üstelik çok da sevimli olmadığının, üstelik ülkelerin sınırları üzerinde 

birtakım değişiklikleri de öngördüğünün söylenmiş olması meselenin 

son derece yapısal, son derece uzun soluklu bir şey olduğunu ortaya 

koyuyor. Bu başarılır veya başarılamaz, Irak bir başarısızlığa 

dönüşmüştür; o ayrı bir keyfiyettir, tartışılmalıdır. Başarısızlık ortaya 

çıkmıştır çünkü esas itibariyle Irak’taki durum bu çekilme meselesi 

açısından son derece net bir veri demetini önümüze koymuştur. Bir 

kere, kısa dönemli bir amaçla bir terörle mücadele veya teröre yönelik 

bir operasyon olmadığı ortadadır. Doğrudan işgaldir. O yüzden çok 

boyutludur. O yüzden bu çok boyutluluk bir dizi denklem üretmiştir. 

Bu denklemler yerel ölçekte petrol, su ve güvenlik denklemleridir. Tüm 

bunlar başarılamadan bu çekilme kararının verilebileceğini ya da bunun 

çok kolayca verilebileceğini düşünmemekteyim. Dolayısıyla dış politika 

stratejisi açısından bakılacak olursa bu uygulanan yol, yöntem Soğuk 

Savaş döneminden farklıdır. Bir hegemon devlet kimliğinden bir makas 

değişikliğidir, bir imparatorluk stratejisine geçiştir. Önemli farklılıklar 

vardır, ancak ayrıntısına girmeye vakit yok. Şu nokta zannediyorum son 

derece ayırıcıdır: Hegemon kimlikte iyi ya da kötü, ittifaklar önemlidir, 

onun önderliği vardır, ona değer de verilir esas itibariyle. Ama 

imparatorluklar stratejisi artık ittifakların itaatkârlığa dönüştüğü andır. 

Birincisinde yine iyi ya da kötü ülkelerin egemenlik haklarına, 

sınırlarına karşı olabildiğince bir saygı önceliklidir. Ama ikincide bu 

artık yoktur. Sınırlar geçirgenlik niteliğiyle öne çıkmıştır. Böyle bir bakış 

açısı çok daha önceliklidir. Şimdi böyle bir çerçeveden bakıldığında bu 

proje aynı zamanda bir jeopolitik projedir. Jeopolitik projelerin ya da 

jeopolitik kavramının çok duyulduğu zamanlarda bir kavram az 

duyulur. O kavram uluslararası hukuktur. O açıdan jeopolitik projeler, 

yine tarih tanıklığını yapar, çoğu zaman beraberinde bir dizi yeni 

oluşumu da öne çıkarmıştır. Örneğin tampon bölgelerin, coğrafyaların 

oluşması bu projelerin ardından gelmesi açısından son derece olağandır. 

Ardından, kalıcı egemenliği sağlamak adına yeni manevraların, yeni 

yöntemlerin denenmesi de son derece olağan sayılır bu paket içerisinde. 

Orta Doğu’ya bırakılan en iyi miras, uluslaşma sürecinin önünü 

kesebilecek kadar karmaşıklaştırılma, çelişkilerle yerleşik kılınmış, etnik 

çelişkilerin daha çok tanımlandığı yapay sınırlardan oluşan devletlerdir. 

Bu sınırlar öylesine özenle çizilmiştir ki, bir coğrafyadan doğan kaynak 

o coğrafyada sonlanmasın, günün birinde bir ihtilaf konusu olsun ve 
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yararlanma açısından da uygun ortam yaratsın anlayışıyla bırakılmış 

sınırlardır. Zannediyorum bugün yine aynı mirastan cesaret bulan bir 

hamle ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir çerçeveden bakılacak 

olursa, ben Irak’ın kuzeyi meselesinin sadece Irak’ın kendi içerisindeki 

bir istikrarsızlık öğesi olarak parçalanıp parçalanmayacağı 

sorgulamasının çok ötesinde bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Bu 

açıdan, asıl gerçeklerle yüzleşmek, fotoğrafın bütününe bakabilmek, 

denklemlerin arkasındaki asıl gizli gücü anlayabilmek, nedenleri 

kavrayabilmek açısından Irak’ın kuzeyinin dertlerle yüklü olduğu 

kanısını taşıyorum. Dolayısıyla bu noktadan bakarak Türkiye’nin 

güvenliğine etkileri açısından meseleye yine yaklaşacak olursak, temel 

nokta, Irak’ın kuzeyindeki yapılanmanın Türkiye’ye artık riskin çok 

ötesinde çok açık bir tehdit olarak yansıdığıdır. Genellikle çizilen 

haritalar, en kötü senaryo olarak Irak sınırları içerisindeki olası bir 

bölünmeyi yansıtıyor. Bu böyle boş bir iddia değildir; bir kere bunun altı 

çizilmelidir. Eğer Irak’ın kuzeyindeki bir yapı ya da Irak’ın 

parçalanması gibi bir seçenek üzerinde konuşuyorsanız, bu Türkiye’nin 

de parçalanmasıdır, Suriye ve İran’ın da parçalanmasıdır. Bu aslında 

İsrail, sözde Kürdistan ve Ermenistan hattının tamamlanmasıdır. Bunun 

bir jeopolitik proje olduğunu söyledim, bu söylediğim hat aslında bir 

tampon coğrafya eksenidir ve günün birinde buradan çekilme hali söz 

konusu olduğunda geride egemenliğin kalıcılaşması, iyi ya da kötü, bu 

egemenliğin zarar görmemesi açısından, güvenli yönetimlerin 

bırakılması gerekmektedir. Amerikan stratejisi zannediyorum bunu 

ihmal etmeyecektir, bunu düşünecektir. Dolayısıyla bu açıdan da 

bırakılan yönetimlerin güvenlikleri çok önemlidir. Irak bölünür ya da 

bölünmez, çekilme kararı bölünmeden önce olur, bunlar çok önemli 

değildir bence. Ama nihai hedef Irak’ın artık parçalanması 

noktasındadır. Buradan geri dönüş olacağını hiç düşünmüyorum. 

Dolayısıyla bu güvenlik meselesi içinde, geride bırakılan yönetimlerin 

güvenliklerini sağlamak açısından İran ve Suriye’nin de daha güvenlikli 

bir Suriye ve İran’a dönüştürülmesi gerekir. Bu da, zannediyorum, 

denklemin ne denli büyük ve geniş tutulduğunun kanıtıdır. Türkiye’ye 

yansıyanlar açısından bakılacak olursa, kuşkusuz Irak’ın kuzeyinin 

önemini vurgulayarak buraya gelmek gerekir. Çok açıktır ki, Irak’ın 

kuzeyi işgalin ekonomik-politik üssü ve güvenlik denkleminin odak 

noktasıdır. Orta Doğu’da tasarlanan bu jeopolitik hamlelerin stratejik 
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mevzisi aslında Irak’ın kuzeyidir. Bunu da yine görmek gerekir. Aslında 

bu tabi ne şaşırtıcıdır ne de bir çırpıda olgunlaşmıştır. Bunu zaman 

zaman, zannediyorum kör bir iyimserlik içinde, sanki Irak işgali 

sürecinde oluşmuş bir ittifak ya da müttefiklik ilişkisi gibi takdim 

ediyoruz. Bu uzun soluklu bir şeydir. Yani ben çok da tarihin 

derinliklerine inmek istemem ama 1991 sonrasında yaşanan süreçte, 

Irak’ın kuzeyinin Bağdat’tan kopartılana kadar örneğin Türkiye’nin 

algılamadığı bir Irak sorunu olgunlaşmıştır. Irak’ın kuzeyini kopartanlar 

da herhalde Türkiye değildir ve dolayısıyla bu sürecin yapılanmasında 

Irak’ın kuzeyindeki yapının eksiksiz donanımı konusundaki hassasiyet 

ve hamilik işlevi de çok açık ortadadır. Dolayısıyla ardından gelen süreç 

olan işgal sürecinde de mesele peşmerge grupları ve işgal kuvvetleri 

açısından sadece çıtanın biraz daha yukarı çekilmesidir. Nitekim Başkan 

Bush’un işgalin daha henüz ilk döneminde bu “ulusa sesleniş” 

konuşmalarının bir yerinde şu ifadeyi kullanması da açıkça her şeyi 

ortaya koymaktadır diye düşünmekteyim. “Kuzey Irak kendi kendini 

yönetme konusunda emin adımlarla ilerlemektedir.” demiştir. Bu 

konuda söylenenlerin ötesinde yazılanlar da bir dizi halinde artık 

külliyat oluşturmuştur. Bu çok açıktır, bunu görmek gerekir. Mesele 

Türkiye’nin nasıl bir algılama içerisinde olacağıdır, atacağı adımlardır. 

Belki en son söylenecek şeyi unutmadan söylemeliyim ki “müdahale 

hakkımızı vurgulamak” deyimini kullandı Sayın Yarbayımız; ben artık 

müdahale hakkının vurgulanma değil uygulanma noktasında 

olduğunu, bunun olgunlaştığını da Türkiye’nin görmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Çok açık şekilde yine çekilme ya da mevcut durum, hiç 

ayırmıyorum meseleyi, bu süreç içinde, bu güvenlik riski ya da tehdidi 

sürecektir, o yüzden bütünleştirerek vurgulamak isterim. Açık bir 

şekilde görmeliyiz ki PKK denilen terör örgütü aslında artık bir simgesel 

değerdedir. Tamamen Irak’ın kuzeyindeki siyasal denklemin içine 

yerleştirilmiştir ve “ölümü gösterip sıtmaya razı etmenin” bir aracıdır. 

Irak’ın kuzeyindeki yapıyı Türkiye’ye kabul ettirebilmenin bir aracı 

haline dönüştürülmüştür. Bunu görmek gerekir. Dolayısıyla mesele 

aslında Türkiye’nin topraklarına sızmış bir şekilde Doğu ve 

Güneydoğu’da bir Barzanileştirme hareketidir. Bunu da bilmeliyiz. 

Kaldı ki PKK terör örgütünün Türkiye’deki temsilcileri, bir parti adıyla 

anılan bu temsilciler, açıkça her şeyi ortaya koymaktadırlar. Kerkük ile 

Diyarbakır arasında bağ kurmaktadırlar. Yine bir eski milletvekili kalkıp 
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dünyada yaşayan üç liderden, kendileri için üç liderden söz 

etmektedirler ve dolayısıyla bu durum açıkça ortaya koymaktadır ki 

artık Türkiye açısından mesele sadece PKK meselesine indirgenecek bir 

nitelikte değildir. Sadece PKK meselesi olsaydı Türkiye bununla baş 

etmişti, bu sorunu çözmüştü. Çözülmüş bir sorundu. PKK terör örgütü 

aslında bana göre bitmiş bir örgüttü. Ama bu süreci yeniden yeşertenler 

ve hortlatanların arkasındaki bu siyasi denklemi görmek gerekir ve 

nitekim bu noktadan hareketle, özellikle Irak’ın kuzeyinde 

yapılandırılan bu sürecin, çeşitli boyutları da var. Örneğin Irak’ın 

kuzeyindeki yapı bugün petrol anlaşmaları yapmaktadır. Petrol 

bakanları 2012 yılına kadar petrol üretim hedeflerinin günlük 1 milyon 

varile ulaşacağının altını çizmiştir. Bu yeni lisanslar, Kürt petrol 

lisanslarının kapışılması konusunda uygun bir atmosfer de yaratmıştır. 

Kaldı ki Irak’ın kuzeyindeki bölge anayasasının giriş bölümünde Sevr’e 

atıf vardır. 62, 63, ve 64. maddelerde atıf vardır ve hala mesele çok açık 

bir şekilde ortada iken biz meseleyi sadece Irak boyutları içerisinde 

görmeye kalkarsak zannediyorum yine gölgelerle savaşmış oluruz, asıl 

gerçeğe ulaşmakta zorluk çekeriz. Bu noktadan hareketle yine 

Barzanileştirme sürecinin önemli ayakları toplum üzerindedir, gençler 

üzerindedir, bölge gençleri üzerindedir. Şirketleri ile bir çekim merkezi 

olma hedefini gütmektedir. Bunu görmek gerekir. Habur için geçmişte 

Talabani ve Barzani birbiri ile kapışırdı malumunuz. Habur yine açıktır. 

Irak’ın kuzeyinin yapılandırılması konusunda önemli bir işlevsellik 

üstlenmektedir. Bir gazetenin dün başlayan bir yazı dizisi vardır. 

Zannediyorum bu artık zihinlerden giderek siyasî olarak reflekslerimize 

işlemesi konusunda bir gayrettir. Irak’ın kuzeyinin Türk şirketleri 

tarafından nasıl yapılandırıldığına dair bir yazı dizisidir bu. Yani 

açıkçası sadece Türkiye’nin kabul etmesi değil Türkiye eliyle Irak’ın 

kuzeyinde bir devlet oluşturulmaktadır. Bunu görmek gerekir. Mersin 

Serbest Bölgesinde Barzani’ye bağlı şirketlerin ne denli gelir elde 

ettiklerine ilişkin gazete haberleri yayınlanmaktadır. Bunlar etki 

bırakmaktadır kuşkusuz. Bunların olumsuz etkileri son derece 

önemlidir. Bunun da farkında olmak gerekir diye düşünüyorum. Bir 

başka önemli şey Kerkük meselesidir kuşkusuz. Kerkük’ün sadece aşiret 

reislerinin çizdiği harita içerisinde kalması değil aynı zamanda Kerkük 

bir tarafa Irak’ın geri kalanı bir tarafa olacak şekilde yapılandırılması 

konusunda büyük bir çaba vardır. Hayfa Limanı ile bağ kurarak, o 
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işlemeyen, 1948 sonrası işletmesi duran Hayfa-Kerkük hattının 

kullandırılması konusunda İsrail de olayın içindedir ve buna karşın 

Kerkük-Ceyhan-Yumurtalık boru hattının da Irak topraklarında kalan 

ve Türkmen bölgesinden, Irak Türklerinin bulunduğu bölgeden geçen 

bölümünün by-pass edilmesi konusunda da projelendirilmiş çalışmalar 

vardır. Çok açık bir şekilde Irak’ın kuzeyini olabildiğince 

yapılandırmak, çekim merkezi haline getirmek konusunda çaba 

sürmektedir. Dolayısıyla ben bölgeden çekilip çekilmemenin fazla 

öneminin olmadığını düşünüyorum esas itibariyle. Türkiye, dün 

vurgulandığı biçimi ile tehdidi ithal ederek değil kendi algıladığı 

tehditle kendi ulusal güvenlik stratejisinin gereğini yerine getirmek 

konusunda çaba sarf etmelidir kuşkusuz. Bu konuda önemli olan 

Türkiye’nin bu çatallanmayı yaşamamasıdır; ancak iş siyasi iradede 

bitmektedir. Görünen odur ki Türkiye’nin geldiği bu nokta, terör olgusu 

ile bir kez daha yüzleşmesidir. Maalesef böyledir. Terör ülkeler arasında 

çıkar mücadelesinin silahlı diplomatik yoludur ve hiçbir terör örgütü 

arkasında bir devlet desteği olmadan yaşayamaz. Bu da çok açık bir 

gerçektir. Dolayısıyla zannediyorum Türkiye bu gerçekle bir kez daha 

yüzleşerek terörün küreselleşmediğini, aslında küreselleşen çıkar 

çatışmasının teröre uygun şeklini yarattığını görmek durumundadır. 

Yine her zaman olduğu gibi Türkiye’de tehdidin nereden, nasıl, niçin 

geldiğini bilmeyen ve yüzleşmeyenler için tarihte bir dizi örnek vardır. 

Bunlar yapılmadığı sürece milli devlet, üniter yapı, ülke geleceği, 

toplum refahı gibi kavramların aslında bir değeri kalmamaktadır. O 

açıdan herhalde Türkiye’ye yakışan “Bağımsızlık benim karakterimdir.” 

diyen liderin ülkesine yakışan bir siyasi tavırdır diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM SORU-CEVAP BÖLÜMÜ: 

 

Soru: Ütğm.BÜLBÜL 

Sayın Başkan, sorum Sayın Doç.Dr.Yaşar Hacısalihoğlu’na 

olacak. Müsaadenizle. Konuşmanızda “güvenlik denkleminde İran ve 

Suriye daha güvenlikli hale getirilmeli” dediniz ve bu konuya kısaca 

değindiniz. Daha sonra da Irak’taki gelişmelerin stratejik mevzisinin 

Irak’ın kuzeyi olarak değerlendirip bütün öngörülerinizi bu bölgeye 

dayandırdınız. Peki, İran daha güvenlikli hale getirilemez ise yani bir 

nükleer güç olursa ve kötü senaryoya göre Irak üçe bölünür ve güneyde 

oluşacak muhtemel bir Şii devleti ile bir eksen oluşturur ise geleneksel 

olarak bölgesel güç olma ve bölgesel üstünlük konusunda mücadele 

ettiğimiz ve bu eksende öne çıkmaya başlayacak İran’a karşı Türkiye 

özellikle orta bölgede oluşabilecek Sünni devletine yönelik özel bir 

strateji izlemeli midir veya Şii kuşatmasının geneline yönelik daha farklı 

bir strateji olabilir mi? Arz ederim. 

Doç.Dr.Yaşar HACISALİHOĞLU 

Teşekkür ederim. Ben bu Sünni-Şii eksenler, kavramlar, vb. gibi 

bunların bize yabancı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar 

üzerinden yine bir başka temel projenin ürettiği yeni alternatifler, çıkış 

yolları üzerinden Türkiye’nin hiçbir ülkeyle ya da hiçbir güvenlik 

sorunuyla hesaplaşamayacağını düşünüyorum. O açıdan burada altını 

çizeceğim şey Türkiye’nin ne yapmak istediğidir. Türkiye’nin 

belirleyeceği kendi ulusal güvenlik stratejisinin gereği olarak Orta Doğu 

politikasıdır. Bunu biran evvel oluşturmasıdır. Basın diline 

dönüştürülüp sonra etkisizleştirilen bu kırmızı çizgi denilen mesele her 

ülkenin gündeminde, ajandasında olan bir şeydir. Bu o kadar naif hale 

getirildi ki sanki tüm dünyada geleceğe dair iddiası olan ülkelerin 

gündemlerinde olmayan, sadece bizim geliştirdiğimiz, korkularla 

beslediğimiz bir hezeyan noktasına taşındı. Böyle bir şey değil. Bugün 

Barzani’nin kırmızı çizgileri oluştu adeta. Asla durduğu çizgiden taviz 

vermeyen bir yaklaşım biçimini ortaya koyuyor. Gerek PKK terör 

örgütüne yönelik gerek kendi çerçevesinden baktığında gerçekleştirmek 

istediği o projeye ilişkin olarak. Dolayısıyla İran meselesini de, İran’ın 
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Irak üzerindeki yaklaşımını da, bölgeye yönelik hedeflerini de Türkiye, 

Amerikan stratejileri üzerinden anlayamaz, bunun üzerinden bir 

karşılaşma durumu, giderek bir keskinleşen hesaplaşma durumuna 

giremez, girerse hata eder. Bunun altını çizmek isterim, bunlardan 

arındırılarak bakmak durumundadır. Birincisi bu. İkincisi, İran meselesi 

konusunda şunu çok açık bir şekilde düşündüğümü sizinle paylaşmak 

isterim: Sadece İran değil aslında, bugünden itibaren bizim bölgeye ve 

genel olarak Avrasya coğrafyasına yayılan bir iki stratejik düşüncenin 

bugün fiiliyatta başladığını, önümüzdeki 20-30 yılda da bunun 

süreceğini düşünüyorum. Bir çarpışma halinin olduğunu 

değerlendiriyorum. Birinci strateji, toprak bütünlüğünden yana 

olanların, kendi üniter yapılarını, tek bir çakıl taşlarının yerinin 

değişmemesi konusunda inanç, direnç göstereceklerin stratejisidir. Bu 

konuda kararlılığın stratejisidir. Bundan yana olan ülkelerin 

dayanışmasıdır. İkincisi; “hayır, bu bir yeni siyasal atlas oluşumu, yeni 

bir dönemdir; Soğuk Savaş bitti, kusura bakmayın ama yeni bir sayfa 

açılıyor, dolayısıyla eski siyasî atlasla bu iş yürümeyecek; yeni bir siyasi 

atlas oluşturuyoruz, öncelikli paftası Orta Doğu. Dolayısıyla bu yeni 

oluşumda da büyük üniter yapılara fazlaca yer vermek istemiyoruz. 

Olabildiğince federatif modeller, atomize olmuş, ufalanmış yapılar ve 

küçük devletçikler” diyenlerin stratejisi. Bu ikisinin çarpışma halini 

bugün yaşıyoruz, önümüzdeki uzunca bir dönem de yaşamaya devam 

edeceğiz. Dolayısıyla bu pencereden bakıldığı takdirde İran meselesini, 

Suriye meselesini, diğer ülkeleri ve kendi durumumuzu daha iyi 

değerlendiririz diye düşünüyorum. Bunun altını çizmek isterim ve son 

olarak da PKK terör örgütünden söz etmiştim, siyasal denkleme 

oturduğundan söz etmiştim. O siyasal denklem öylesine bölgesel bir 

karakter kazandı ki bir ayağı da İran’da. PEJAK’la İran mücadele 

etmeye çalışıyor. Çok açık artık bunu gizleyen de yok. Amerikan ve 

İsrail mali yardımlarıyla PEJAK İran’da ayakta tutuluyor. Dolayısıyla 

bütün bunlar bilinmeden, değerlendirilmeden, bunların bir gerçek 

olarak önümüzde, verili olarak durduğunu görmeden Türkiye bu 

hesaplaşmayı yapamaz diye düşünüyorum. 

Soru: Yzb.İlyas DAĞLI 

Benim ilk sorum Esra Doğancı Hanımefendi’ye olacak. 

Kafkasya’da İsrail etkisi nedir? Sınırdaki bir ülke olan Rusya’yı neden 
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içeri katmadık, dışarıda tuttuk ABD gibi. Ayrıca Ermeni bağımsızlık 

bildirgesinde dört ülkeden toprak talebi olduğunu belirttiniz. Neden 

veya nasıl böyle bir talepte bulunabiliyor? Üç milyonluk bir ülke 

etrafındaki diğer büyük ülkelerden böyle bir hak iddia edebiliyor? Bunu 

açar mısınız? Teşekkür ederim. 

Esra DOĞANCI 

Ben teşekkür ederim. Öncelikle sunumu Güney Kafkasya ile 

sınırlandırdığımı ilk başta belirtmiştim. Yani Kuzey Kafkasya’daki 

unsurlar, Çeçen meselesi, Rusya Federasyonunun sınırları dahilinde 

kalan diğer etnik çatışmaları bu sunum içerisine almadım. Yani onun 

için onu farklı bir bakış açısından değerlendirilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Ben sunuyu hazırlarken öncelikli olarak Güney 

Kafkasya’daki ulus devlet kimliğine bürünmek isteyen, bölgede etkin 

güç olmak isteyen üç tane devleti ve bunların içerisindeki çatışma 

unsurlarını ele aldım. Diğer taraftan Ermenistan’ın nasıl böyle bir talepte 

bulunduğu sorusuna gelindiği zaman şimdi üç milyonluk bir ülke 

diyoruz ama Ermenistan’ın tabiî ki bu talepte bulunmasının arkasında 

kendisinin dışında diğer küresel güçlerin ve bölge ülkelerinin etkilerini 

de düşünmek gerektiğine inanıyorum. Ermenistan’ın bu politikalarının 

aynı zamanda belki de Avrasya coğrafyasında oynanan büyük satranç 

tahtası oyununda kullanılmak istenen bir piyon olduğunu da 

düşünüyorum. Yani Ermenistan bu politikalarını oluştururken bence 

sadece kendi gücüne dayanarak bunları oluşturmuyor. Aynı zamanda 

gerek Rusya’nın gerek İran’ın desteğini alarak ve tabi sözde Ermeni 

soykırımı meselesinde diğer Batılı ülkelerin de, AB’nin de kendisine 

olumlu yaklaşımını da hesaba katarak bence bu tarz taleplerde 

bulunabiliyor. Teşekkür ederim. 

Prof.Dr.Hasan SAYGIN 

Tabi yani. Ermeni diasporası da hesaba katılmadan, bu işlerin tek 

boyutlu olduğuna ben de inanmıyorum. Değişik bileşenleri olan bir 

vektör. Bu vektör bir kuvvet olarak bizim üzerimize yüklenmiş 

durumda. Bu bileşenlerin her birisini ayrı ayrı analiz edip bu sonuca 

varmak gerekiyor. Tek başına üç milyonun tabi ki bir anlamı yok. 
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Soru: Yb.Vural AKYILDIRIM 

Sorumu Alb. Timur Küpeli’ye yöneltmek istiyorum. ABD’nin 

Irak’tan sonraki hedef ülkesi İran olabilir mi? İran’a bir müdahalede 

bulunulduğu takdirde bunun Türkiye’ye yansımaları ve Türkiye’nin 

uygulayabileceği politikalar neler olabilir? Arz ederim. 

Alb. Timur KÜPELİ 

Teşekkür ederim. Zaten takdimimde de ağırlıklı olarak, Orta 

Doğu’daki bütün oyunun altında enerji olduğunu ve dünya ispatlanmış 

petrol rezervlerinin yaklaşık % 10’una sahip bir ülke olarak İran’ın 

Irak’tan sonraki direkt hedef olduğunu, ABD’nin bunu gerçekleştirmek 

için zaten belki de Irak müdahalesi öncesinde 2002 yılında Türkiye’ye 

yaptığı teklifin de Kuzey’den askerleriyle Güneydoğu’ya yerleşmek 

olduğunu belirttim. Bu planın arkasında inanıyorum ki İran’a karşı bir 

müdahale de düşünülüyordu. Ancak Türkiye’nin 1 Mart Tezkeresi ile 

bu gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla ABD’nin planı bölgedeki kontrolü 

asla Çin’e, Rusya’ya veya diğer güçlere bırakmamaktadır. Bunun için 

gerektiğinde müdahaleyi yapacak şekilde bütün planlarını bana göre 

oynamaktadır. 2003 yılında başlatmış olduğu G-8 zirvesindeki 

çalışmanın arkasında da başlattığı ortak manevra, tatbikatların 

arkasında da ABD’nin yavaş yavaş İran’a karşı bir müdahaleye 

yaklaşması yatmaktadır. İran’ın politikası da buna gayet uygundur. Şu 

anda Birleşmiş Milletlerden en son 24 Mart’ta çıkan kararda 60 günlük 

bir süre daha verilmiştir. Bu arada Rusya’nın devam eden nükleer 

santral inşaatındaki işçileri, personeli de 22 Şubat tarihinde geri 

çekilmiştir. Bütün bu işaretlere baktığımız zaman ABD’nin yavaş yavaş 

müdahaleye hazırlandığını görüyoruz. Sadece “BM’yi Irak’takinin 

aksine nasıl kullanabilirim”i daha güzel şekilde oynuyor bana göre. İran 

nükleer silaha sahip olabilir mi? Bana göre bu coğrafyada İran’ın 

nükleer silaha sahip olmasının ABD’nin süper güç konumunun, 

aktörlüğünün sorgulanması, sona ermesi anlamına geleceğini 

değerlendiriyorum. Çünkü İran’da nükleer silah olmasına, Irak batağına 

batmış, -bana göre, hocamız başarısız dedi ama binlerce Iraklıya rağmen 

bugün Irak petrolleri gürül gürül Batıya akmaktadır. ABD, en azından 

enerji denkleminde başarılıdır kendine göre- ABD asla izin 

vermeyecektir. Hatta gerekirse taktik nükleer silahları deneyeceğine dair 

birtakım duyumlar kamuoyunda dolaşmaktadır. Dolayısıyla ben İran’ın 
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şöyle veya böyle nükleer silaha sahip olabileceğini değerlendirmiyorum. 

Çalışmalar nereye giderse gitsin bir aşamada ABD tarafından müdahale 

edileceğini değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. 

Prof.Dr.Hasan SAYGIN 

Teşekkür ederim. SAREN öğrencilerinden sorusu olan var mı? 

Soru: Ütğm. Eyyub KANDEMİR 

Ben bütün konuşmacıların yapmış oldukları takdimlerden şu 

gizli özneyi çıkartıyorum. Türkiye’nin bütün bu olanlarla ilgili bir 

politika oluşturması gerektiği ve bu politikada da özellikle gizli öznenin 

küresel güç olarak tanımlanan ya da direkt söylenen ABD olduğu 

anlaşılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ya da düşündürülmesi 

gereken nokta, geçmişte bir maritime, denizle ilgili bir güç olarak ortaya 

çıkan İngiltere’nin yerini almış olan ABD’nin çevre, Rimland’den gelen 

jeopolitik teorilere göre Avrasya merkezinde bir merkezi alan oluşturma 

yoluna gittiğini görüyoruz. Bunu tarihte, tarihe baktığımızda Osmanlı 

İmparatorluğu olarak İngiltere görmüş, bugün ABD ise Türkiye’nin 

çevresinde bu alanda hareket serbestîsi ve dolaylı veya dolaysız 

tutum(direkt tutum) şeklinde hareket ettiğini görmekteyiz. Bu gerçekten 

hareketle, kendi çıkarlarımız da zedelenmeyecek şekilde ve hissiyattan 

uzak politikalar oluşturmamız gerektiğini düşünmekteyim. Arz ederim. 

Prof.Dr.Hasan SAYGIN 

Katkın için teşekkür ederim. 

Alb.A.Rıza İŞİPEK 

Özellikle Kafkasya’daki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğine 

yansımaları kapsamında almamız gereken bir dersten çok kısa 

bahsetmek istiyorum ve daha sonra sorumu yönelteceğim. Bugün için 

Azerbaycan’a gittiğinizde, bir Bakü’ye gittiğinizde her yerde petrol 

platformlarını görürsünüz ve bunların hepsi çalışmaktadır. Hazar’da 

petrol platformları vardır. Bir anda dersiniz ki “ Ben dünyanın en zengin 

ülkesine geldim.” Herhalde Azerbaycan’ın milli geliri yaklaşık 50.000$ 

şahıs başınadır. Böyle olması gereklidir. Ama bakarsınız ki 2000-3000$. 

Peki, bunun nedeni nedir? Nedeni tabi ki Azerbaycan’ın petrol 

kanunudur. Bu kanun gereğince Azerbaycan’ın petrolü çıkarılmaktadır, 

bunu malum ülkeler çıkarmaktadır. Ama Azerbaycan’a hemen hemen 
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hiçbir pay verilmeden bunlar o ülkelerin geliri hanesine yazılmaktadır. 

Peki, Azerbaycan bunun karşılığında ne kazanmıştır, kazanmaktadır? 

Azerbaycan böylece küreselleşmiş midir? Şimdi biz de küreselleşiyoruz. 

Nasıl küreselleşiyoruz? Bunun benzeri bir kanun hatta bekli de daha 

ağırı Türkiye’de de çıkarılacaktır. Şu anda çıkarılmaktadır. Bununla biz 

ne kazanacağız? Tüm petrol çıkarma haklarımızı yabancılara 

devredeceğiz. Bu petrolü Türkiye’de çıkaracaklar, yurtdışına 

götürecekler, bize hiçbir şekilde vermeyecekler. Herhangi bir gelirimiz 

de olmayacak. Bunun karşılığında ne olacak? Biz de burada 

küreselleşmiş olacağız. Buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Sayın Doğancı takdiminde Bakü-Ceyhan’dan bahsetti. Bunun 

öneminden, stratejik öneminden ve Türkiye için gelir kaynağı 

olmasından bahsetti. Çok doğrudur. Yıllarca uğraştık. Milyonlarca dolar 

bu hattı kurabilmek için uğraştık. İş adamlarımız uğraştı, 

diplomatlarımız uğraştı, siyasilerimiz uğraştı ve sonuçta bu hat açıldı. 

Bu hattan şu anda yaklaşık 600 milyon dolarlık bir gelirimiz var bizim. 

Bu geliri biz alıyoruz ama bu sene için alıyoruz. Kim alıyor bunu? 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı alıyor. Çünkü o Türkiye adına 

üyedir. O ortaktır. Daha da önemlisi Hazar petrollerinde TPAO’nun 

payı vardır. Peki, şimdi ne oluyor? Bu petrol kanunu ile biz TPAO’yu da 

yabancılara devrediyoruz ve diyoruz ki tamam ben bundan sonra bu 

milyarlarca dolarlık hakkımdan vazgeçiyorum. Bunu da yabancılar 

alsın. Yani bizim için ki en önemlisi, Bakü-Ceyhan’dan önemli bence, 

Hazar petrolleri de elimizden gidiyor. Peki, bunun karşılığında ben yine 

ne kazanacağım? Malum ülkeler gelir alacak ben sadece bu hattın 

korumasını yapacağım. Dolayısıyla benim için stratejik bir önemi, en 

azından ekonomik değeri Bakü-Ceyhan için de önümüzdeki yıldan 

sonra belki de hiç kalmayacaktır. Biz bunu niçin yapacağız? 

Küreselleşme adına. Batılılar da bize gelip “Aferin. Küreselleştin artık.” 

diyecek. Bu noktada sorumu Sayın Hacısalihoğlu’na yöneltmek 

istiyorum. Türkiye’nin milli bir görüşü vardır, politikası vardır. Irak’ın 

toprak bütünlüğünü biz savunmaktayız ve Kürdistan’ın kurulmasına 

karşıyız. Ancak Habur Sınır Kapısında yanlış bilmiyorsam, ben bölgede 

görev yapmadım ama, bir tabela vardır: “Kürdistan’a hoş geldiniz” diye 

ve bu tabela orada görev yapan arkadaşlarla konuştuğuma göre 10 

seneden fazladır orada durmaktadır. Bizim tırlarımız o kapıdan giriş 

çıkış yapmaktadır. Hatta belki de askeri birliklerimiz bile Kuzey Irak’ta 
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operasyon yaptıklarında bu kapının altından geçip gitmektedir. Ancak 

şöyle bir soru aklıma geliyor. Kürtlerin ne kadarlık bir kuvvetle bu 

kapıyı koruduğunu bilmiyorum. Ancak askeri birliklerimiz buradan 

geçerken bile burayı yıkma gereğini bugüne kadar duymamış, 

uçaklarımız burayı gidip bombalamamıştır. Peki, sizce uluslararası 

ilişkiler bağlamında ya da uluslararası hukuk kapsamında siz bunu 

yıkmazsanız 10 seneden beri zımnen bu “Kürdistan’ı tanıyoruz” 

anlamına gelmez mi? Yani ileride bir masaya oturduğumuzda “Ey 

Türkiye senin aklın neredeydi? 10 yıldan beri o tabela orada duruyor. 

Niye yıkmadınız da şimdi Kürdistan’ı kabul etmiyorum” derlerse biz 

nasıl bir cevap veririz? Teşekkür ederim. 

Doç.Dr.Yaşar HACISALİHOĞLU 

Teşekkür ederim. Tabi yani bu sadece tabelaya odaklanacak bir 

şey değil yani. Ben sunuşumda arz etmeye çalıştım. 1991’den sonra 

aşama aşama kamusal düzeni, haritası, donanımı, adı, anayasal düzeni, 

bütün yapılanması başarılmış sadece belki fiili durumdan giderek 

hukuki duruma taşınması gereken bir yapı oluştu. Tabi tüm bunlar 

sürerken Türkiye’nin Habur’u açıktı, bütün bu ilişkiler ağı içerisinde 

olabildiğince Türkiye fazla sert, fazla katı davranmadan bu yapıyı 

sürdürdü. PKK terör örgütü sahnedeydi. Zaman zaman çeşitli ittifaklar, 

Talabani-Barzani meselesi üzerinde duruldu. Mesela hala Talabani-

Barzani’nin birlikte hareket etmesi engellenmeli diye cümle kuruyoruz. 

Hala biz o eski jargon ile konuşmaya çalışıyoruz. Böyle bir dünya yok 

artık orada. Dolayısıyla siz ağzınızla kuş tutsanız bunların arasını 

açamazsınız artık. O açıdan hele Talabani bin yıl yaşasaydı Irak halkı 

Talabani’yi sandıktan çıkarmazdı. Talabani Irak’a Cumhurbaşkanı 

olamazdı. Dolayısıyla böyle bir yapı oluştu, elbette her türlü açıdan 

bunlar söylenecektir; bugün de söyleniyor. Aslında daha tehlikelisi 

alttan alta ekonomik yapı olgunlaştırılarak, sizin hamiliğinizde bir “fena 

mı bir devlet oluşsun, size de bağımlı olsun, hatta belki biraz bizi de 

cezbetmesi bakımından laik bir yapıda da olur bu devlet, dolayısıyla siz 

buna evet deyin.” Yani daha fazla direnmeyin, zaten yapılanıyor, sizin 

şirketleriniz altyapısını oluşturuyor. İnşaat şirketleriniz işte dünkü 

gazetede vardı, Barzani’nin sarayını yapmaktan, Molla Barzani’nin 

mezar anıtını yapmaya varana kadar. Yapan şirketlerin siyasi tercihleri 

de yazılmış. Öylesine bir zihinsel algılama vermek isteniyor ki, 
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dolayısıyla böyle bir sürece doğru bu işi götürmek, bunu görmek 

gerekiyor, mesele bu. Burada bitecek mi, bitmeyecek mesele o. Yani biz 

Irak’ta kendi dinamizmi içerisinde ayrışmış, kendi bağımsızlık 

mücadelesini vermiş, yaşadığı sıkıntılardan bir demokratik çözüm 

olarak bunu başarmış bir yapıyla mı karşı karşıyayız? Hani ben şunu da 

çok benimsemiyorum, garipsiyorum da ayrıca, Bağımsız Kürt Devleti. 

Kimden bağımsız bu? Neresi bağımsız? Yani bağımsızlık kavramının en 

iyi bu Anadolu’nun çocukları bilir ne olduğunu. Kimse bunun önüne 

böyle bağımsız kavramını koymasın. Üstelik ayrıca bir akrabalık bağı 

kurmaya kalkanlar var bunu biliyoruz, görüyoruz ama onların sınırlı bir 

çizgide tutulması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli Anadolu’nun bir 

ayrı coğrafya olduğunun, sınırlarının yapay olmadığının, bir bedel 

ödenerek çizildiğinin, üstelik anti-emperyalist mücadele ile bunun 

başarıldığının altı defalarca çizilmeli. Bu toprakların çocukları ülkelerini 

işgal edenlerin işbirlikçi rolüne soyunanlarla akraba olamazlar. Olan 

varsa varsın gitsin olsun. Ama dolayısıyla bu ısrarla savunulması 

gereken bir başka boyuttur. O yüzden bunun toplumsal, siyasal bütün 

faktörleri ile görülmesi gerekiyor, çok önemli ölçüde bunun 

mevzilenmesinin ve planlanmasının yapılması gerekiyor. Bu tehlike hep 

var Sayın Albayım. Bu hep söylenecek. İşler adım adım oraya gidiyor. 

Bakın hiçbir zaman şu söylenmeyecek açıkça: “Bunun nihai hedefi 

burada sonlanmayacak, ardından sizin önünüze resmi olarak gelecek.” 

Bir süredir Kürt sorunu denilen kavram, demokratik cumhuriyete 

dönüştü. Biz de üniter devletten yanayız ama binbir türlü üniter devlet 

modeli var. Federasyon modeli içerisinde de bir üniter devlet 

yapılanması olabilir. Dolayısıyla bunu siyasal çözüme doğru 

götürmeliyiz diyen bir dil gelişiyor. O dil şimdi Irak’ın kuzeyi ile 

bütünleşmiş durumda. Biz bununla nasıl mücadele edeceğimizin artık 

çok net ayırtına varmak durumundayız. Bugüne kadar başaramadıkları 

bir şeyi kitleselleştirerek şimdi yeniden bu siyasal dille başarmak 

niyetlisi içerisinde olduklarını görelim. O da şudur. Çok Miloseviç 

aradılar Türkiye’de. Türk kavramını, bir ulus kavramını, bir etnik temele 

indirgeyip Türk-Kürt çatışması yaratmak konusunda, insanları ve 

toplulukları karşı karşıya getirmek konusunda. Her şeye rağmen bu 

başarılamadı. Terör örgütüne rağmen başarılamadı. Şunu gördüler 

zannediyorum yani bu ülkeyle, bu ülkenin insanıyla, bu ülkenin 

donanımıyla, açıktan düşmanlıkla bunu başaramıyoruz. Dolayısıyla 
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olabildiğince örtülü düşmanlık fazına geçmek, olabildiğince, 

başarabilirsek, düşmanını cebinde taşı stratejisi benimseyebilmek, bu 

noktada bu işi götürebilmek. O açıdan ben PKK terör örgütünün 

varlığından daha tehlikeli bir sürecin içine Türkiye’nin sürüklendiğini 

değerlendiriyorum. Bu işin son noktasına gerek kalmadan Türkiye’nin, 

bu aymazlıktan, bu akıl tutulmasından kurtulmadıkça böyle bir sürece 

sürükleneceği konusunda tehlikeyi, riski görüyorum. Korku ayrı bir şey. 

Korku bilgisizlikten beslenir. Bilen ve bildiğini bilince taşıyan insanlar 

korkuyu yenen insanlardır. Ülkeler de böyle bir şeydir. Hedefe 

koyduğunu, bu bir savaş hali ise o savaşı, fethetmenin yolu önce o 

korkuyu fethetmektir. Korkuyu fethetmenin yolu da bilgiyi bilince 

dönüştürerek davranan bir devlet, bir toplum, bir insan ölçeğiyle 

olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. 

Prof.Dr.Hasan SAYGIN 

Teşekkür ediyorum. Ben Türkiye’nin her zaman sorununun 

akılcılıktan vazgeçmesi ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. 

Akılcılıktan vazgeçerseniz sonunda sürüklenir duruma düşersiniz. 

Zaten eğer Türkiye laiklikten ve üniter yapıdan vazgeçerse hiçbir sorun 

kalmayacağına inanıyorum. Yalnız petrol yasası ile ilgili bir tespitim var. 

Petrol yasası daha sonra tepkilerle modifiye edildi. Bazı düzenlemeler 

yapıldı. Fakat ben şuna inanıyorum: İlk çıktığı hali çok önemlidir. O 

zihniyeti temsil ediyor. İlk çıktığı halde yerel yönetimlere bir güç 

vermesi ve yabancı şirketlere tavizler vermesi, neredeyse Türkiye’yi hiç 

hesaba katmaması ve milli unsur, milli her şeyin oradan çıkarılması, 

bunun bilinçli olarak yapılması, bu ilk zihniyet, ham halidir. Ham hali 

çok önemlidir. Çünkü pür düşünceyi yansıtır. Daha sonra bu tepkilerle 

bu düzeltildi. Hatta ben bir resmi toplantıda şunu söyledim: Eğer bu 

haliyle, tabi biraz ağır kaçtı, çok kişinin kalbini kırdım ama onlar da 

bana kalplerinin kırıldığını söylediler ama ben dedimdi ki; eğer bu 

kanun, ilk çıktığı hali, ham hali ile Irak’ta çıkmış olsaydı Saddam şu 

anda yaşıyordu ve Irak’ın başında idi. Yani o kanun çok tehlikeli bir 

kanundu. Neyse ki başta Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyarlılığı olmak 

üzere herkesin duyarlılığı ile modifiye edildi. O ilk çıktığı hali ile 

çıkmadı. Bunu da katkı olarak söylemek isterim. Şamil Hocam buyurun. 
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Soru: Yrd.Doç.Dr.Şamil ÜNSAL 

Sorum Sayın Hacısalihoğlu’na olacak. Irak’ın kuzeyindeki 

gelişmelerin öncelikle Türkiye, İran ve Suriye’yi tehdit ettiğini 

söylediniz. Size göre birinci risk Türkiye’nin mi, Suriye’nin mi, Irak’ın 

mıdır? Bizim güney illerimizdeki bazı nüfus değişimleri ya da son 

günlerde gördüğümüz hareketlenmeler, özellikle İskenderun’da ve 

Mersin’deki hareketlenmelerde acaba Türkiye’nin birinci derecede 

tehlike içinde olduğu kanaatinde misiniz? Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. 

Doç.Dr.Yaşar HACISALİHOĞLU 

Çok açık. Öncelikle Türkiye’nin çok daha önemli bir tehlike 

içinde olduğunu düşünüyorum. Bakınız esas itibariyle bu stratejinin 

şimdi oturduğu noktanın şu olduğunu düşünüyorum: Bir, 

zannediyorum stratejinin altın kurallarından biridir, hedefe aldığınız bir 

gücü, bir unsuru zayıflatmak istiyorsanız öncelikle onun ağırlık 

merkezini keşfetmelisiniz. Sonraki adım kuşkusuz o ağırlık merkezini 

zayıflatmak, mümkünse çökertmekten geçer. Türkiye’nin neresindedir 

acaba ağırlık merkezi? Türkiye’nin ağırlık merkezi Türk milleti 

kavramında saklıdır. Bunu büyük önder söylemiş. Veciz bir formülü ile, 

derinliği ile, her şeyi ile, sentezi ile ortada. “Türkiye Cumhuriyeti’ni 

kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” Tarihsel, coğrafi, kültürel 

bütün birikimin adıdır bu. Aynı zamanda siyasi bir tabirdir Türk milleti 

kavramı. Dolayısıyla herkesi kucaklayan, hiç kimseyi dışarıda 

bırakmayan, derinliği olan bir kavramdır. Ne edip edip bu kavramın bir 

kere tarifini, niteliğini, dengesini bozabilmek, artık Türk demekten 

kendini sakınan bir ruh hali yaratabilmek, örneğin “Türkiyeli”yi onun 

yerine koyabilmek. Buna bir Fransız, Alman, İngiliz, hatta ben iddia 

ediyorum, federatif modele rağmen bir Amerikalı son derece duyarlılık 

gösterir. Bunu dedirtemezsiniz. Fransız demekten vazgeçin de 

Fransalıyım deyin artık. Dolayısıyla bu ağırlık merkezine vurulmuş bir 

darbedir. O ağırlık merkezinin kuşkusuz tepe noktasında oturan, 

hedefte olan, simgesel değerleriyle, varlığıyla, derinliğiyle de 

M.Kemal’dir elbette. Şimdi bunu çözerseniz bu toplumdan -hani et 

tırnak olmanın ötesinde görüyorum ben, Anadolu’nun mayası, hamuru 

olarak nitelendiriyorum; yüzyıllardır biriken bütün medeniyet 

motiflerinden Cumhuriyet harmanında harmanlanıp kimliklenen nihai 
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bir kimliktir bu Türk kimliği kavramı ve Türkiye’nin ulus devlet 

yapılanması- eti tırnaktan zorlarsanız ayırabilirsiniz belki ama 

mayalanmış hamuru bileşenlerine ayırmak güçtür. Türkiye hiçbir zaman 

Yugoslavya ile benzerlik içinde değildir bu anlamda. Bunu 

zayıflatabilmek adına her türlü yol denenmektedir. Bir süre önce yine 

bir gazetede 68.000 ya da 63.000 ama 60.000 civarında olduğu kesin 

denekle görüşülüp bir anket yapıldığından söz edildi. Bir kere tabi 

bizler de bu tür çalışmaların içinde bulunuyoruz akademisyen olarak da 

biliyoruz bu işin ne kadar parasal açıdan zor bir iş olduğunu. 63.000 

insanla görüşülen bir çalışmanın finansmanı nereden gelmiştir. Bu hala 

kapalıdır, bilinmemektedir. Gerçekten bu yapılmış mıdır? Ondan da 

emin değilim. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç bu ülke üzerinde adeta bir 

yeni ulus yaratmak, azınlıkları çeşitlendirerek, onla da yetinmeyerek bir 

zeminin, bir siyasal yapının bilimsel kılıflarını oluşturabilmek. Bu çok 

açıktır, bunu görmek gerekir. Çeşitli kentsel düzeyde provaları da 

yapılmaktadır. Mersin gibi, Trabzon gibi karşıt kentler yaratabilmek, 

mevzilendirebilmek meselesi. Dolayısıyla bu çok açık bir şeydir. Bir şey 

hatırlattı önümdeki bir not. Lord Curzon’un bir ifadesi. Ben sunuşumda 

da 1. Dünya Savaşı sonrası bırakılan bir mirastan söz etmiştim. Bugün o 

yüzden çok tanıdık imgeler, öğeler var bugünkü durumda, geçmişe ait 

demiştim. Zannediyorum bu da yine onu kanıtlıyor. Diyor ki Lord 

Curzon: “Kürtçülük, İngilizlerin mütarekeden beri Türkiye aleyhinde 

geliştirmeye çalıştıkları bir akımdı. Prof. Toynbee’nin deyimi ile 

İngilizler Musul’u işgal ettikleri andan itibaren Kürt milliyetçiliğini 

teşvike koyulmuşlardır. İngilizlerin bu politikası Bağdat’ta İngiliz 

mandası altında kurulmuş olan Irak’ın Arap Hükümeti tarafından da 

kabul edilmişti.” Bu tarihi bir not; dolayısıyla bugün için nasıl bir proje 

ve arkasında yapılanan gücün ne olduğunu çok açıkça ortaya koyan, 

bugünü da anlatan bir yaklaşım biçimidir diye düşünüyorum. 

Prof.Dr.Hasan SAYGIN 

Teşekkür ederim. Son bir soru alacağım. 

Soru: Prof.Dr.Nurşen MAZICI 

Biraz önce çay arasında da konuştuk. Sürekli biz durum tespiti 

yapıyoruz. Ama çözüm önerisi getiremiyoruz. Ben uluslararası 

ilişkilerde çalıştığımda özellikle Amerikalıların bir sorun üzerinde A 
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planı, B planı, C planı, D planı var. Bizim örneğin Kuzey Irak 

konusunda bir A planımız bile var mı onu da bilmiyorum. Ama ben bir 

siyaset bilimci olarak, yanılıyor da olsam lütfen düzeltin, tartışmaya 

açmak istiyorum. Bir “Musul’a girelim. Çünkü Misak-ı Millî sınırları 

içerisinde, orayı almazsak Diyarbakır’ı veririz” diyen bir proje var. Bu A 

planı ise bunun avantajları ve dezavantajları nedir? Ben kendime göre 

bir B planı yapıyorum. Biz Musul’a girersek Diyarbakır’ı veririz. O 

yüzden oradaki üç milyon Türkmen’in büyük bir kısmı İstanbul’da 

duyarsız bir şekilde yaşıyor. Tıpkı Yunanistan ile yapıldığı gibi. 

Türkmenlerle Türkiye’deki ayrılıkçı Kürtlerin sayısı aşağı yukarı yakın. 

Çok büyük bir kısmının Türkleştiğini, mikro milliyetçiliğin peşinden 

gitmediğini görüyoruz. Siz de söylediniz, orada zaten bir Kürdistan 

fiilen oluştu. ABD çekilse bile fiilen orada kalacak dediniz. Şimdi bizim 

Irak’a saldırmamız ne gerekçe ile olabilir? Kuzey Irak’a saldırırsak da 

orada İsrail ve ABD ile mi savaşacağız? Bu da çok net değil. Bunları 

tartışarak o mübadelenin yapılması koşuluyla bir B planı oluşturulabilir 

mi? Ben 22 yıldır Türk Devrim Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi dersi 

anlatıyorum. Türkiye’nin geri kalmışlığının temel nedenini iki şeyde 

görüyorum: Birisi Kürt isyanları ve son yıllarda da PKK’ya yapılan 

harcamalar ve insan kaybıdır. İkincisi de sağ partilerin yolsuzluğu ve 

popülist politikalarıdır. Eğer bunlar olmasa Türkiye şimdi zaten 

Danimarka düzeyinde bir ülke olurdu ve kişiliksiz bir biçimde Batı’ya 

yanaşma projelerimiz de olmazdı. O bakımdan bizim sadece PKK 

sorunumuz değil bu küreselleşme adı altında gelen çok fazla 

sorunlarımız var. Bunların hepsini göz önüne alarak “Biz 30 yıldır PKK 

ile mücadele ediyoruz, bir 30 yıl daha Kandil Dağı’nda mücadele 

edelim” gibi bir C planı mı vardır? Bunları avantajları ve 

dezavantajlarıyla kısa kısa cevaplarsanız Yaşar Bey memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 

Prof.Dr.Hasan SAYGIN 

Ben, oturum başkanı olmanın avantajıyla bir şeyi tespit etmek 

istiyorum. Biz artık böyle bir şeye dayanarak, mazeret üreterek ilgi ve 

etki alanlarımızı belirlemek durumundan kurtulmalıyız. Bu mahcup 

durumumuzdan vazgeçmeliyiz. Ben şuna inanıyorum mesela Kıbrıs’ta 

bir tane Türk dahi olmasa biz Kıbrıs’ta olmalıyız. Niye? Çünkü Kıbrıs 

çok önemli bir yapı. Tıpkı şimdi Kerkük, illa askeri müdahale anlamında 
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söylemiyorum, tek müdahale şekli askerî müdahale değildir, yani 

Kerkük’te bir tane Türk olmasa bile bizim Kerkük ile ilgili planlarımız 

olmalı. Yani ABD 10.000 km uzaktan geliyor, benim ülkemin menfaati 

diyor da biz niye diyemiyoruz? Dolayısıyla böyle mazeretler üretmekten 

vazgeçmeliyiz diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Buyurun 

Sayın Hacısalihoğlu. 

Doç.Dr.Yaşar HACISALİHOĞLU 

Tabi bu çok kapsamlı bir soru, çok kısa sürede cevap verebilmek 

için ancak başlıklarını belirtebilirim. Türkiye’nin yeni planlar, yeni dış 

politika stratejileri geliştirmeye çok da fazla ihtiyacı olmadığını 

düşünüyorum. Yeter ki 1923 ruhunu, 1938’de sonlanan o ruhu tekrar 

hatırlayabilsin. O çok açıktı. Bölge merkezli dış politikayı öne 

çıkarıyordu M.Kemal. Bunun simgeleri vardı: Bağdat Paktı, Sadabad 

Paktı, Sovyet Saldırmazlı Antlaşması. Önce çevrene bir bak, bölgende 

barış kuşağı yanlısı ol. İkincisi milli egemenlik ve ulusal bağımsızlıktır 

bu ülkenin temeli. Dış politikasını besleyen, ayakta tutan, iç politik 

yapılanmasını da sürekli canlı tutan temel kaynak budur. Siz bu 

kaynaktan koptuğunuz sürece başınız dertten kurtulmaz, politikasızlık 

girdabında sağa-sola savrulan, onun bunun mızrak ucu olmaktan 

kurtulmayan bir ülke durumuna gelirsiniz. Türkiye bunu hatırlamak 

zorundadır. Türkiye’nin yapacağı iş bu noktadan beslenmekle başlar 

diye düşünüyorum. Yine büyük önder çok veciz söylüyor. “Biz 

Anadolu’nun kurtuluş mücadelesini sadece Anadolu için vermedik” 

diyor stratejisini anlatırken. “Bütün mazlumlar için verdik. Bugün 

yeryüzünden sömürgecilik ve müstemlekecilik bir gün kalkacak, 

güneşin doğudan doğduğunu nasıl görüyorsam, bu gerçekliktir” diyor; 

buna inanıyorum ve günün birinde dünyada işbirliği ve uyum çağı 

hakim olacaktır. Gerçek evrensel, küresel buluşma bu olsa gerek diye 

düşünüyorum. Elbette bu ideali besleyen, Türkiye’ye yakışan, sürekli 

mazlum milletler yanında yer alan bir stratejiyi ayakta tutabilmektir. 

Bunu yaparken kendi değerlerini de korumaktır esas itibariyle. 

Dolayısıyla buradan bakıldığında Irak’a saldırı, bu kavram yine bizim 

kavramımız olamaz “Irak’a saldırı”, -Bakın bir simgeden söz ettim. Ben 

bunun simgesel değeri var dedim bu PKK’nın. Ama bu sadece bence içi 

de kof bir simgesel değerdedir ve siyasal denkleme oturmuştur dedim. 

Dolayısıyla Türkiye, o simge bile olsa içi kof da olsa sınır ötesi 
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operasyonu, uluslararası hukuk haklılığı da vardır, biran evvel yapmak 

zorundadır. Bazen o simgeye vuracağınız darbe, arkasındaki gücü de 

çok etkiler. Kerkük’te istemediğimiz bir sonucun alınması Irak’taki yine 

toprak bütünlüğünden yana olan o stratejiyi hiç zedelemeden bir artı 

değer yaratır. Sonuçta teröre karşı bir mücadeledir. Bu anlamda terörün 

stratejisi açısından da sancılı bir süreci iklimsel açıdan önümüze 

koymaktadır. Türkiye bunu da bilmektedir ve görmektedir. O açıdan 

“zamana yayalım, temsilcilerle işi götürelim, bugün bekleyelim, öbür 

gün olur, karşı taraf bunu yapar”. Daha ne söylemelerini bekliyoruz? 

Hiçbir şekilde silahlı bir çözüm düşünmüyoruz denmektedir. Peki, o 

zaman bu terör örgütünün ekonomik, sosyal bütün kaynaklarının 

kesilmesi gerekir ve diğer üçlünün, Barzani, Talabani vs. Bu konuda bir 

şey var mı, bir adım atılıyor mu? Hayır. Siyasi iradenin başındaki 

gidiyor, her şeye rağmen görüşüyor ve şu lafı duyuyor: “Size Türkiye’de 

karşı olanlara biz de karşıyız” diyor. Barzani de siyasi tercihini 

belirtiyor, ülkenin içişlerine karışarak. Falanca parti seçilirse ilişkilerimiz 

daha iyi gider. Dolayısıyla bütün bu maskeli balonun sonlanması 

gerekiyor, bu oyunun bozulması gerekiyor. 2007 çok olumsuz enerjinin 

yüklendiği bir yıl. Umut ediyoruz, gayret gösteriyoruz, olabildiğince 

halka inanıyoruz, onun sağduyusuna inanıyoruz. Aydınlatmaya 

çalışıyoruz, aydın olmanın görevi budur. Türkiye böyle bir sürece 

giriyor ve tercihlerinizi doğru yapın diyoruz. Teknik bir tercihin 

ötesindedir 2007’nin seçimleri ve tercihleri. Var olmakla yok olmak 

arasında bir sürece bile sürükleyebilir Türkiye’yi. Bunu görmek 

durumundayız. 

Prof.Dr.Hasan SAYGIN 

Sayın Komutanım. Bildiriler ve katkılarla faydalı olmaya çalıştık, 

umarım olmuşuzdur. Çok teşekkür ediyorum. 
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TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN TEMEL BELGELERİNDE  

ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI (ODGP) VE TÜRKİYE 
 

 Siyasi İlişkiler 

Genel Ortam 

AB Politikaları  

ile Uyum 

Konusunda Gayret 

Avrupa-Akdeniz 

Ortaklığı 

(Barselona Süreci) 

Balkanlar Orta Asya, 

Karadeniz 

Türk-Yunan 

İlişkileri 

2006 İlerleme 

Raporu 

(Kasım 2006) 

Katılım 

Müzakereleri  

3 Ekim 2005’te 

açılmış, tarama 

süreci  

Ekim 2006’da 

tamamlanmış,  

Bilim ve Araştırma 

faslında 

müzakereler 

Haziran 2006’da 

açılmış ve 

kapanmış. 

Zirve sonrası 

Türkiye’nin AB ile 

siyasi diyalogu 

kesmesi 

------------------- --------------------- Türkiye’nin 

pozisyonu AB ile 

uyumlu 

(ODGP başlığı 

altında değil, 

genişletilmiş siyasi 

diyalog ve siyasi 

kriter başlığı 

“bölgesel konular, 

uluslararası 

yükümlülükler 

altbaşlığı altında ) 

Türkiye ve 

Yunanistan, ikili 

ilişkilerinin olumlu 

gelişmesi 

yönündeki 

çabalarını 

sürdürdü, üst 

düzey görüşmeler, 

iki ülkenin 

Başbakanlarının 

geçtiğimiz yıl 

içinde gayrı resmi 

olarak iki defa 

buluşmasıyla 

devam etti. 
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Irak Suriye Kıbrıs ODGP Uygulama 

Kapasitesi 

Uluslararası Terörizm 

ile Mücadele 

Afganistan 

Türkiye, Amerikan 

Yönetimi ve Sünni 

Araplar arasındaki 

diyalogu 

kolaylaştırmak 

vasıtasıyla Irak’ta 

istikrarın sağlanması 

hususunda katkı 

sağladı. PKK 

teröristlerinin Kuzey 

Irak’tan Türkiye’ye 

sızmasını önlemek için 

sınıra önemli bir askeri 

yığınak yapıldı. 

Taraflar arasındaki 

ilişkiler olumlu olarak 

gelişmeye devam etti, 

Türkiye Suriye 

yönetimini Hariri 

suikastine ilişkin BM 

Kararına uyması için 

ikna etmek çabası 

içinde oldu. Lübnan’da 

konuşlu UNIFIL’e 

asker göndermeye 

karar verdi.    

(ODGP başlığı altında 

değil, genişletilmiş 

siyasi diyalog ve siyasi 

kriter başlığı “bölgesel 

konular, uluslararası 

yükümlülükler 

altbaşlığı altında ) 

 

Türkiye, Temmuz 

2005’te imzaladığı  

AT-Türkiye Ortaklık 

Anlaşması’nı  

1 Mayıs 2004’te katılan 

on üye devleti 

kapsayacak şekilde 

genişleten ve katılım 

müzakerelerinin 

başlamasına olanak 

veren Ek Protokolü  

tam olarak 

uygulamadı, Kıbrıs 

Cumhuriyeti ile 

ilişkileri 

normalleştirmedi, 

uluslararası 

organizasyonlara 

katılımını veto etmeye 

devam etti. 

Türkiye, kendi dış ve 

güvenlik politikasını 

AB’ninki ile uyumlu 

hale getirmek için çaba 

sarf etmeye devam etti. 

ODGP’yi uygulama 

kapasitesi tam. 

Terörizm karşıtı 

uluslararası 

kampanyada aktif rol 

oynamaya devam etti, 

bu konudaki AB 

pozisyonlarına  

uyumlu olmaya  

devam etmeli, teröre 

karşıtı mevzuatı ve 

politikaları da  

AB’nin uygulamaları 

ile uyumlu olmalı. 

Türkiye, Afganistan’ın 

yeniden 

yapılandırılmasına 

ilişkin “Bonn Süreci”ne 

olan güçlü desteğini 

sürdürdü, Ağustos 

2006’dan itibaren 

Kabul’deki  

Bölge Komutanlığı’nın 

başına geçti.   

 

 

272 



EK-B 

 

İKÖ İran İsrail  Orta Doğu Kafkasya Ermenistan 

----------------- Türkiye, uluslararası 

toplumun talepleriyle 

uyumlu hareket etmesi 

konusunda İran’a 

telkinde bulundu, 

İran’ın nükleer 

programına yönelik 

olarak AB’nin 

sürdürdüğü  

politikaları destekledi. 

---------------- Türkiye, Orta Doğu 

Barış Süreci’ni 

desteklemeyi  

sürdürdü, AB’nin 

Filistin topraklarında 

konuşlandıracağı  

AB Polis Misyonuna 

katılma konusundaki 

ilgisini ifade etti,  

AB Ortak 

Pozisyonundaki 

amaçları paylaştığını 

ilan etti. 

Türkiye’nin pozisyonu 

AB ile uyumlu,  

Avrupa Komşuluk 

Politikasını destekliyor, 

GUAM’a gözlemci 

statüsünde katıldı, 

Azerbaycan’daki 

seçimleri yakından 

takip etti. 

İlişkilerde ilerleme yok, 

Türkiye sınırını 

açmamaya devam etti, 

sınırın açılması “iyi 

komşuluk ilişkilerinin” 

gelişmesi ve ticaret için 

önemli bir adım 

olacaktır.  

14-15 Aralık 2006 

Brüksel  

Zirvesi 

Zirvede 11 Aralık’ta gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi’ndeki kararın aynen kabul edilmesi kararlaştırıldı.  

11 Aralık’ta gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları da  

sekiz fasılda müzakerelerin şimdilik başlatılmamasını öneren 29 Kasım 2006 tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul etmiştir.  

Bu çerçevede, Komisyon Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar,  

Türkiye’nin G. Kıbrıs’a yönelik kısıtlamalarını ilgilendiren politika alanlarını kapsayan sekiz faslın açılmayacağı ve  

geçici olarak kapatılmayacağı kararlaştırılmıştır. Bu fasıllar şunlardır: Malların Serbest Dolaşımı,  

Yerleşim Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık,  

Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği, Dış İlişkiler. Öte yandan Konsey, müzakere sürecinin devam ettiğini  

ve teknik hazırlıkların tamamlandığı başlıkların hemen açılacağını vurgulamıştır. 
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