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AARRKKAA  KKAAPPAAKK  
Türkiye’yi çevreleyen yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzaları, coğrafi olarak dünya 
ana kıtasının merkezini, tarihi olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği alanları 
kapsamaktadır. Soğuk savaş sonrası dönemin getirdiği dinamik uluslar arası ve bölgesel 
konjonktürde en yakın havzasından başlayarak dışa açılması kaçınılmaz olan Türkiye’nin 
stratejik derinliğinin yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta bağlantıları ile yeniden tanımlanması 
ve bu derinliğin jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel boyutlarının dış politika parametreleri 
olarak kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Modernite Avrupa-Merkezli bir tarihi sürecin eseriydi. Küreselleşme ise kaçınılmaz bir şekilde 
başta Asya olmak üzere bütün insanlık birikimini tarihin akış seyrinde tekrar devreye sokacak 
unsurlar taşımaktadır. Tarihi birikimi etkin bir açılıma temel sağlayacak toplumların öne 
çıkacağı bu süreçte Türkiye, tarihi derinliği ile stratejik derinliği arasında yeni ve anlamlı bir 
bütün oluşturma ve bu bütünü coğrafi derinlik içinde hayata geçirme sorumluluğu ile karşı 
karşıyadır. Stratejik açıdan mihver bir ülke olan Türkiye, bu sorumluluklarının gereğini yerine 
getirmesi durumunda, yeni dengelerin oluşacağı daha istikrarlı uluslar arası konjonktürlere 
daha uygun şartlarda giren bir merkez ülke konumu kazanacaktır. 
 
 

ÖÖNNSSÖÖZZ    
Dinamik bir süreçten geçen bir toplumun bireyi olarak o toplumla ilgili stratejik analizler 
yapmak, hızla akan ve debisi yüksek bir nehrin içinde seyrederken o nehrin yatağı, akış hızı, 
akış istikameti ve başka nehirlerle olan ilişkisi konusunda fikir yürütmeye benzer. Hem 
incelediğiniz nehrin içinde siz de akmaktasınızdır, hem de bu akışın özelliklerini anlama ve bu 
özelliklere göre nehrin bütünü hakkında bir tasvir, açıklama, anlamlandırma ve yönlendirme 
çerçevesi oluşturma sorumluluğu taşımaktasınızdır. Nehrin dışına çıkarak baktığınızda sizinle 
birlikte akan zerreciklerin ruhuna ve kaderine yabancılaşarak ahlakı kayıtsızlık içindeki sıradan 
bir gözlemci durumuna düşersiniz; nehrin akıntısına kendinizi bırakarak sürüklendiğinizde ise 
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varolan gerçekliği hakkıyla anlayabilirsiniz ne de bu gerçeklikle ilgili kendi iradenizi oluşturarak 
tarihe ağırlık kova bilirsiniz.  
 
Bu ikilem içinde nehrin ruhuna ve kaderine yabancılaşmak ahlaki sorumluluk, nehrin akıntısına 
kapılmak ise bilimsel sorumluluk alanını daraltır. 
 
 
Anlamak, zaman ve mekan derinliğine nüfuz etmek ve bu derinlik ile zihinsel imajlar arasında 
bir tür irtibat kurmakla başlar… 
 
 

BBiirriinnccii  KKııssıımm  
Kavramsal  ve  Tarihi  ÇerçeveKavramsal ve Tarihi Çerçeve  

  
BBiirriinnccii  BBööllüümm  

GGüüçç  PPaarraammeettrreelleerrii  vvee  SSttrraatteejjiikk  PPllaannllaammaa    
 
2. Potansiyel Veriler: Ekonomik, Teknolojik ve Askeri Kapasite 
Ekonomik kaynaklar, teknolojik altyapı ve askeri birikim ülkenin güç denkleminde değişken 
unsurlar olarak yer alır. 
 
Uluslararası ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemdeki en önemli gerilim alanları jeopolitik ve 
uluslararası ekonomi-politiktir. Bu çerçevede dış ekonomik ilişkileri yönlendiren ekonomi-politik 
tercihler genel stratejinin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Bu durum küresel ekonomi-politik 
rekabetin tarafı olan büyük güçler kadar, bu rekabetin hem aktörü hem de edilgen sahası 
konumundaki bölgesel güçler açısından da geçerlidir. II. Dünya Savaşının hemen sonrasında 
bağımsızlıklarını kazanan ve Soğuk Savaş süresince genellikle ithal ikamesi politikalarıyla 
bağımsız bir ulusal ekonomik alan oluşturmaya çalışan bu bölgesel güçler, seksenli yıllarda 
başlayan ve Soğuk Savaş sonrası dönemde gittikçe ivme kazanan ihracata dayalı kalkınma 
modelleri ile küresel ekonomik dengelerde yer edinmeye çalışan politikalara yönelmişlerdir. 
Bu değişim süreci ekonomi-politik ile strateji arasındaki bağımlılık ilişkisini artırmış ve ekonomik 
çıkar alanlarını diplomasinin ana unsurları haline getirmiştir. 
 
II. Dünya Savaşından sonra askeri/diplomatik alanı daralmış olan Japonya'nın ekonomiyi bir 
strateji parametresi olarak dış politikanın merkezine oturtması bu gelişmenin en çarpıcı 
misallerinden birini oluşturmaktadır.  
 
Soğuk Savaş sonrası dönemde ekonomik kapasitenin ulusal güç parametreleri içindeki 
konumunda önemli bir mahiyet değişimi yaşanmıştır. İletişim teknolojisindeki olağanüstü 
sıçrama ile yüksek bir ivme kazanan küresel ölçekli karşılıklı bağımlılık ilişkisi devlet-dışı aktörlerin 
ulusal strateji içindeki önemlerini artırmıştır. Bugün çokuluslu şirketler arasındaki ilişkiler devlet -
ölçekli ilişkilerin de ötesinde etkiler yapabilmektedir.  
 
Bugün resmi ve gayrı resmi aktörlerin birlikte oluşturdukları ulusal total etkinlik, sadece devlet 
kontrolüne dayanan ulusal bağımsızlığın önüne geçmiş bulunmaktadır. Çokuluslu şirketler, sivil 
toplum kuruluşları, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar gibi ulus devlet yapılanması dışındaki 
aktörlerin artan etkisi küresel ölçekli makro stratejiler ile yerel ölçekli mikro stratejiler arasında 
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önemli bir uyum problemi doğurmuş bulunmaktadır. Böylesi çok aktörlü dinamik bir 
konjonktürde ülkelerin göreceli güçleri bu uyum problemini aşabilme kabiliyetlerine bağlıdır. 
 
Bu çerçevede ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki üretkenliği ve etkinliği de güç 
parametrelerinin değişken unsurlarının başında gelir. … ABD'nin hegemonik güç olarak ortaya 
çıkışında bilim ve teknolojik kapasite konusunda yaptığı atılımların rolü büyüktür. … Telif hakları 
ve lisans uygulamaları da aslında bilim ve teknoloji  konusundaki gelişmelerin denetim 
gücünü elinde tutma gayretinin bir ürünüdür. 
 
Bu nedenledir ki, bilim ve teknolojik üstünlük konusunda süren rekabet, Soğuk Savaş sonrası 
dönemin perde gerisindeki ana gerilim alanlarından birisi olmuştur. Bunun sebebi de 
teknolojik savaşın sonuçlarının sıcak savaşın sonuçlarından daha belirleyici olmasıdır. … Bu 
açıdan dünya sisteminin merkezini oluşturan güçlerin en öncelikli hedefi teknolojik üstünlüğü 
elden bırakmamaktır. … Askeri ittifaklar geçici, teknolojik üstünlük kalıcıdır. 
 
Uluslararası ekonomik savaşta mesele bir teknolojiyi sadece geliştirmek değil, o teknolojiyi 
aynı zamanda pratik kullanım değeri yüksek bir piyasa malzemesi haline de getirebilmektir. 
Japonya mucizesi bu becerinin üstünde yükselmiş ve birçok alanda Amerikan firmalarının 
uluslararası piyasalardaki etkisini kırmıştır. 
 
Bu unsurların tümünü fiili güç hailine dönüştüren askeri kapasite, ülkelerin gerek barış 
dönemlerindeki potansiyel kapasitesinin gerekse savaş dönemlerindeki reel güç yansımasının 
temel göstergelerinden biridir.  
 
Yeni teknolojik gelişmelere ve konjonktürel değişimlere ayak uyduramayan askeri yapılar 
zamanla içe dönük politik hesapların ve kaynak israfının aracı haline dönüşme riski taşırken, 
yerinde ve zamanında alınan stratejik kararlarla kendini yenileyebilen ve toplumsal doku ile 
bütünleşen askeri kapasite kullanımları ülkelerin uluslararası güç hiyerarşisinde daha üst 
basamaklara çıkabilmelerinin ve politik ekonomik etki alanı oluşturabilmelerinin önünü açar. 
… Bugün de Amerikan askeri yapılanması Amerikan ekonomisi ve diplomasisi arasında 
doğrudan bir ilişki vardır ve bu ilişki dünya anakıtasından uzakta bir coğrafi konuma sahip 
olan ABD 'yi uluslararası ilişkilerin belirleyici hegemonik gücü haline dönüştüren ana 
unsurlardan biridir. 
 
3. Stratejik Zihniyet ve Kültürel Kimlik 
Bir toplumun stratejik zihniyeti; içinde kültürel, psikolojik, dini ve sosyal değer dünyasını da 
barındıran tarihi birikim ile bu birikimin oluştuğu ve yansıdığı coğrafi hayat alanının ortak ürünü 
olan bir bilincin, o toplumun dünya üzerindeki yerine bakış tarzını belirlemesinin ürünüdür.  
 
Geçmişi kuşatan kadim kavramı da, geleceği belirleyeceği iddiasını taşıyan Devlet-i Ebed 
müddet kavramı da bu stratejik zihniyetin muhtevasını dokuyan bir tarih ve kimlik bilincini 
yansıtmaktadır. 
 
Gerek Osmanlı Devleti'nin çözülme sürecinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
bu yana karşı karşıya kalınan uluslararası problemlerde ortaya çıkan en önemli gerilim alanı, 
bu stratejik bilincin süreklilik unsurları ile cari uluslararası güç dengelerindeki konum arasındaki 
farkın doğurduğu psikolojik gerilim ve bu gerilimin kimlik bilinci metindeki yıpratıcı etkisidir. Bu 
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açıdan Osmanlı-Türk stratejik bilincinin ana unsurlarının süreklilik ve değişim yönleriyle yeniden 
tartışılması, yüzleşmemiz gereken en önemli meselelerden birisidir. 
 
Stratejik zihniyet bir varoluş iddiasına dayanmadıkça edilgenlikten kurtulabilmek mümkün 
değildir. Bunun içindir ki, stratejik zihniyeti oturmuş olan ve bu zihniyeti değişen şartlara göre 
yeni kavramlar, araçlar ve formlar ile yeniden üretebilen toplumlar uluslararası güç 
parametrelerine de ağırlık koyabilme kabiliyeti kazanırlar. Bunun aksine, stratejik zihniyette 
radikal bir kırılma yaşayarak kimlik bilincini yıpratan toplumlar tarihi varoluşlarını tehlikeye 
atarken, bu zihniyeti diğer toplumları dışlayıcı bir araç olarak görerek donuklaştıran toplumlar 
ise ortak insanlık bilincinden kopmakta ve kendileri dışlanmaktadırlar. 
 
4. Stratejik Planlama ve Siyasi İrade 
Meşhur stratejisyen Carl von Clausewitz taktik ile strateji arasındaki ilişkiyi tanımlarken “Taktik, 
askeri birlikleri muharebeler için, strateji ise muharebeleri nihai savaş için kullanma sanatıdır” 
demektedir. … Stratejik yönelişi belirlenmemiş bir ordunun birbirinden bağımsız küçük 
muharebelerde tek tek başarılar kazanması savaşın nihai kaderini belirleyici olamaz. 
 
Diplomaside de durum pek farklı değildir; sadece nihai hedefe ulaşmak için kullanılan araçlar 
farklıdır.  
 
Özellikle ittifakların geçici ve çıkar temelli olduğu, kısa dönemli taktik adımların belirleyicilik 
kazandığı dinamik güç dengesi yapılanmalarında başarılı olmanın en öncelikli şartı, uzun 
dönemli stratejik tanımlama ile kısa dönemli taktikler arasındaki dengeyi sağlayabilmektir. … 
Bu da diplomatik konumları mutlaklaştırmaksızın kararlı, ve değişik stratejik hedefler arasında 
bocalamaksızın esnek olmayı gerekli kılar.  
 
Gelecekle ilgili ufuk derinliğine sahip ülkelerin siyası öncüleri, belirlenmiş gündemlerin esiri 
olmazlar. Aksine gündem onların elinde şekillenir ve bu şekil alış o ülkeyi üçüncü ülkelerin 
ilişkilerinde bile etkin bir unsur haline getirir. 
 
Siyasi irade yetersizliği dolayısıyla dış siyasetini konjonktürel dalgalanmaların akışına bırakan ve 
zamanlama kabiliyetini kaybeden ülkeler ise, başkaları tarafından belirlenmiş gündemlere 
gösterilen anlık tepkilerin oluşturduğu karmaşık ve çelişik bir tablonun esiri olurlar. … Atak ve 
belirleyici değil, savunmacı ve tepkicidirler. 
 
Bu kimliksiz seçkinler, kritik dönemlerde ön plana çıkıp belirleyici olmaktan çok, fark 
edilmemeye ve inisiyatif kullanmamaya şartlanmışlardır. Ülkelerini dünya gündeminde etkin 
bir konum da tutmak yeni mesuliyetler getireceği için edilgen olmayı daha emin ve risksiz bir 
siyaset olarak görürler. … Davranışlarına, saygı görmenin getireceği mesuliyetlerden 
kaçınmak ile kaale alınmamaktan korkmak arasında gidip gelen ürkek bir tavır hakimdir. 
 
II. İnsan Unsuru ve Strateji Oluşumunda Çarpan Etkisi 
İyi bir stratejik planlama ve siyasi irade oluşumu, sabit ve değişken unsurları zayıf bir ülkeye 
kendi potansiyelinin üzerinde bir güç oluşumu sağlarken, tutarsız bir stratejik planlama ve zayıf 
bir siyasi irade potansiyeli güçlü bir ülkenin kendi ölçeğinden daha düşük seviyelerde bir güç 
denklemine sahip olmasına yol açabilir. 
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Bu durum bir ülkenin en temel stratejik gücünün insan unsuru olduğunu ortaya koymaktadır. 
Sabit stratejik unsurlar olan coğrafya ve tarihi değiştirmek mümkün değildir; ancak kaliteli 
insan unsuru bu coğrafya ve tarihe yeni ve ufuk açıcı anlamlar kazandırabilir.  
 
Almanya ve Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirdikleri ekonomik atılım, ABD'nin 
1929 Ekonomik Bunalımını aşarken gösterdiği performans insan unsuru ile milli stratejik 
bütünleşme arasındaki ilişkinin en çarpıcı misalleridir. 
 
Bir ülkenin stratejik açılımındaki en hassas ve en önemli unsur, sistemin merkezindeki siyasi 
irade ile toplumun donanımlı sivil insan unsuru arasındaki meşruiyet ilişkisidir. İçinde 
bulunduğumuz dönemde sıkça kullanılan deyimlerle ifade edilirse, derin devletin derin millet 
ile buluştuğu noktadır. 
 
İnsan unsuru ile siyasi sistem arasındaki meşruiyet ilişkisinin en önemli boyutu ise güven 
unsurudur. Kendi insan unsuruna güvenmeyen bir devletin stratejik ufuklara açılması, 
toplumun potansiyelini motive edecek taktik hedefler ortaya koyması, bu hedeflere uygun 
araçları doğru bir zamanlama ile devreye sokabilmesi mümkün değildir.  
 
III. Örnek Bir Uygulama Alanı: Savunma Sanayi 
1. Güç Parametreleri ve Savunma Sanayii 
Ekonomik kalkınmanın mı güvenlik parametrelerinin mi öncelikli olduğu tartışmasının kıskacına 
saplanıp kalmış ülkelerin her iki alanda da ciddi ve tutarlı adımlar atabilmesi çok güçtür. Bu 
konuda en verimsiz uygulamalar yapan ülkeler de güvenlik parametresinin gerektirdiği 
harcamalar için ekonomik kalkınmayı ikinci plana ittikten sonra, güvenlik için gerekli silah ve 
savunma sistemlerinde tam anlamıyla ithalata bağlı bir yapılanmaya giden ülkelerdir. Bu 
ülkeler bir taraftan kıt kaynaklarını ekonomik açıdan getirisi olmayan silah alımına yöneltirken, 
diğer taraftan kendi başına ekonomik bir sektör olan savunma sanayiini ihmal etmenin 
cezasını genellikle dış ödemeler dengesizlikleri ve silah üretiminde bağımlılık gibi bir ülkenin 
ekonomik ve askeri geleceğini tehdit eden sonuçlar suretinde görmektedir. Bu konuda en 
verimli çalışan ülkeler, savunma sektörünü başlı başına bir ekonomik alan şeklinde 
değerlendirerek bu sektörü hem kendi savunma ihtiyacını karşılayacak hem de ürettiği 
silahlar ve savunma sistemleri ile ekonomik getiri sağlayacak şekilde planlama yapan 
ülkelerdir. Üçüncü dünya ülkeleri bu tasnif içinde birinci kategoride yer alırken, gelişmiş ülkeler 
ikinci kategoride bulunmakta ve bu yolla yeni-sömürgeci yapılanmayı garanti altına 
almaktadırlar. 
 
Savunma sanayii konusunda ekonomik kapasite ve kalkınma düzeyine paralel ikinci önemli 
unsur ise teknolojik kapasitedir. Askeri ihtiyaçlar ile ekonomik kalkınma ve teknolojik sıçrama 
arasında sanıldığından daha yakın bir ilişki söz konusudur. … Birçok önemli teknolojik buluş ve 
sıçrama ilk önce askeri ihtiyaçlar dolayısıyla geliştirilmiş ve bu anlamda savunma sanayii 
teknolojik gelişmenin motor gücünü oluşturmuştur.  
 
Siyasi irade ve stratejik planlama aktif faktörleridir. Dolayısıyla bu çok yönlü veriler arasındaki 
irtibatı sağlayan ana unsur stratejik planlama ve bu planlamayı hem geliştirip hem de 
uygulayacak olan siyası iradedir. 
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Böyle bir siyasi irade ve stratejik planlama olmaksızın atılacak adımlar kısa dönemli 
parlamalar olarak kalır ve uzun dönemde ülkenin genel dengelerini yönlendirebilen bir 
dinamo haline dönüşmez. … Savunma konusunda dışa bağımlı olan bir ülkenin bağımsız ve 
kalıcı bir siyası irade oluşturması da mümkün değildir. 
 
ABD'nin kıta-ötesi stratejilerinin dayandığı temel ilkeler hala deniz jeopolitikçisi Mahan'ın bu 
asrın başında formüle ettiği ana esaslara dayanmaktadır. Bu stratejik süreklilik ve oturmuş 
siyası otorite, ABD'yi, güç denkleminin sabit ve değişken unsurlarının verimli kullanımıyla bir 
hegemonik dünya gücü hali ne getiren temel unsurlardır. 
 
2. Türkiye'nin Güç Parametreleri ve Savunma Yapılanması 
Dış politika yapımında önemli sapmalara yol açan statik yorumlamalar ve gecikme de 
aslında sabit ve değişken unsurların koordineli şekilde uzun dönemli bir stratejik bütünlük 
içinde ele alınmamış olmasının bir sonucudur. … Toplumun siyasi, ekonomik ve zihinsel 
birikimini harmanlayan yeni bir stratejik planlama yapılması ve savunma sanayiinin bu 
çerçeve içinde, sabit güç unsurlarını dinamik bir yoruma tabi tutacak ve değişken güç 
potansiyellerini harekete geçirecek şekilde yeniden yorumlanması temel hareket noktası 
olmalıdır. 
 

İİkkiinnccii  BBööllüümm  
SSttrraatteejjiikk  TTeeoorrii  YYeetteerrssiizzlliiğğii  vvee  SSoonnuuççllaarrıı  

 
I. Türkiye'nin Güç Unsurlarının Yeniden Yorumlanması 
Doksanlı yıllara damgasını vuran istikrarsız koalisyon hükümetlerinin kısa dönemli değişken 
manevraları ile dış politika bürokrasisinin risksiz dış politika anlayışı arasında gidip gelen taktik 
adımların stratejik bir bütünlük oluşturamaması biraz da bu konudaki ortak bakış eksikliği 
nedeniyledir. "Uzun ince bir yol" ile başlayan AB serüveni, "Ya gireceğiz, ya gireceğiz" tavrıyla 
“Girmesek de olur, bizim tek alternatifimiz AB değildir; onlar düşünsün” resti arasında gidip 
gelmiş; hasret ve iddia yüklü bir söylemin yükselttiği “Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası”  
sloganı zamanla Orta Asya ülkelerini bile tedirgin eden bir belirsizliğe ve özür dilemeye 
dönüşmüş; İslam dünyasına yönelik kardeşlik ve kültürel bağlar nutku doğudan ve güneyden 
gelebilecek tehdit algılamalarına karışmış; sloganik Batıcılık ile hissi üçüncü dünyacılık arasına 
sıkışan dış politika söylemi dışişleri bakanlarının şahsına göre değişen bir seyir takip etmiştir. 
 
Kısa dönemde radikal bir değişiklik göstermesi mümkün olmadığı için dış politika yapımındaki 
sabit verileri oluşturan tarih, coğrafya, kültür ve nüfus unsurlarına bakış, gerek siyasi elit, gerek 
bürokratik yapılanma gerekse sıradan halk arasında ciddi bir farklılaşma göstermektedir.Bir 
kesim tarafından dış politikadaki en önemli dayanak noktaları arasında gösterilen tarihi ve 
kültürel unsurlar başka bir kesim tarafından en büyük ayak bağları olarak telakki edilmektedir. 
… Türkiye'nin kendi yakın havzası ile daha derin bir bütünleşmeye gitmesi gerektiğini 
düşünenler ile bu havzanın etki alanından mümkün olduğunca uzaklaşarak bölge-ötesi 
unsurlarla bütünleşmek gerektiğini söyleyenler arasındaki gerilim de bir başka ayırıcı unsur 
haline gelmektedir. … Yeri geldiğinde Türkiye'nin en önemli kozu olarak gösterilen genç nüfus, 
kimi zamanlar da en büyük engeli olarak değerlendirilmektedir.  
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Nasıl fizikte ayrı yönlerde uygulanan güçler hareket ettirilmek istenen nesneyi ya hareketsiz 
bırakmakta ya da kararsız bir istikamete doğru yönlendirmekteyse, Türk dış politika yapımı da 
doksanlı yıllarda ritmik ve harmonik özellikten uzak bir görüntü sergilemiştir.  
 
Bugün bu güç unsurları konusunda yapılan en ciddi hata sabit güç unsurlarının dinamik 
yorumlamasında atıl ve geç kalınmasıdır. 
  
II. Stratejik Teori Yetersizliği 
1. Kurumsal ve Yapısal Arkaplan 
Stratejik teoriler ve bu teorilere dayalı analizler alternatif dış politika gerekliliklerine cevap 
oluşturabildikleri ölçüde geçerlilik taşırlar. Tekdüzeleşmiş ve resmileşmiş strateji analizleri kendi 
kendini sınırlayan bir kısır döngüye dönüşebilir. Bu resmi yaklaşımın ideolojik bir çerçeve ile 
bütünleşmesi ise bu kısır döngüyü statik bir açmaz ile sonuçlandırabilir.  
 
Katı ideolojik gerekçelere indirgenmiş resmi stratejik analizlere dayanan Sovyet dış politika 
yapımının tekdüzeliği, değişik kaynaklardan beslendiği için farklı senaryolara açık Amerikan 
dış politika yapımının esnekliği karşısında tutunamamıştır.  
 
Siyasi partilerin kendi bünyelerini rutin güncel siyasetin ötesinde kalıcı ve uzun dönemli 
çabalara zemin teşkil edecek şekilde yapılandırmaları ve bir anlamda siyaset ve diplomasi 
okulu hüviyetine bürünmeleri gerekmektedir. 
 
Hiçbir hazırlık döneminden geçmemiş muhalefet kadrolarının siyası gücü kullanma imkanına 
kavuşmaları bürokratik kadrolar ile siyasi irade arasındaki iletişimi bozarak, son derece hassas 
bir söylem ve taktik kademelendirme süreci gerektiren dış politika yapım sürecini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. … Bazı ülkelerde görülen gölge kabine uygulamaları ancak ve 
ancak süreklilik arz eden stratejik ve politik araştırma faaliyetleri ile başarılı olabilir.  
 
Üniversite ve bağımsız araştırma kurumlarının strateji oluşumuna katkıda bulunması. … 
uluslararası ilişkilerde yaşanan radikal değişim ve dönüşüm dönemlerinde ülkenin stratejik 
ufkunu açan küresel ölçekli ve kapsamlı teorik çerçevelerin oluşması ve bu çerçeveleri 
tamamlayan bölgesel uzmanlık alanlarının doğuşu, hem dinamik şartlara daha hızlı bir şekilde 
intibak edilmesini hem de ani gelişmelere sağlıklı dış politika reflekslerinin gösterilmesini sağlar. 
… Üniversitelerin sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda araştırma kurumları olarak 
görüldükleri, bağımsız araştırma merkezlerinin de kalıcı finansal destek bulabildikleri 
ortamlarda söz konusu olabilecek bu katkılar dış politikanın toplumsal kurumsallaşmasının 
altyapısını oluşturur. 
 
Türkiye'de gerek ekonomik darboğazlar gerekse artan demografik baskının eğitim talepleri 
dolayısıyla üniversitelerin araştırma kurumu olma niteliğinden uzaklaşarak gittikçe vatandaşlık 
eğitiminin ve meslek edinmenin sağlandığı lise-üstü eğitim kurumları haline dönüşmesi, 
üniversitelerin stratejik teori ve analiz oluşumuna süreklilik arz eden katkılarda bulunmasını 
engellemektedir. 
 
2. Tarihi Arkaplan 
Büyük devletlerin klasik ulusal stratejilerini geliştirdikleri 19. yüzyıl bir sömürge yüzyılı idi ve bu 
yüzyıl içinde Osmanlı Devleti'nin tek bir kaygısı vardı: İç bütünlüğü muhafaza edebilmek ve 
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daha fazla toprak kaybedilmesini-önlemek. Bu da sınır hatları boyunca savunma stratejisine 
dayanan statik bir yaklaşımın zamanla bir dış politika geleneği niteliği kazanmasına yol 
açmıştır. Büyük devletlerin teorik çerçevelere dayalı stratejilerinin sonuçları ortaya çıkmaya 
başladıkça bu hatlar geriye çekilmiş ve yeni bir statik konumu koruma gayreti içine girilmiştir. 
 
Stratejik planın iki aşırı ucu arasında tercih yapılmıştır: Ya mutlak hakimiyet ya da mutlak terk. 
Hakimiyetin kaybedildiği topraklar hemen terk edilmiş ve yeni hatları savunma telaşı içine 
girilmiştir. Bu da mutlak hakimiyet ile mutlak terk arasında kalan etki alanları oluşturma, sınır 
hatlarını sınır ötesi diplomatik manevralar ile koruma, kendi stratejisini merkez edinen 
koalisyonlar kurma, terk edilmek zorunda kalınan topraklarda kendi stratejisine yakın siyasi elit 
bırakma, büyük güçler arasındaki çıkar çatışmalarını kullanarak taktik manevra alanı 
oluşturma gibi ara taktik formüllerin geliştirilmesini engellemiştir. 
 
Türkiye artık Balkanlar'da mutlak terkin sembolü haline gelmiş olan göçler politikasının yerini 
alacak alternatif ara politikalar üretmek zorundadır. Bu ara politikaların temelinde 
Balkanlar'daki Osmanlı-İslam kültürünün canlı tutulmasının yer alması kaçınılmazdır. … Özellikle  
Balkanlar'daki Osmanlı bakiyesi iki temel unsurun, yani Boşnak ve Arnavut'ların, bağımsız 
devletler olarak varlıklarını sürdürme çabaları, bu tabii müttefikler ile Türkiye arasındaki ortak 
tarihi kültür bağı temelinin desteklenmesini gerekli kılmaktadır. 
 
Yeni bölgesel şartlar içinde Doğu Trakya ve İstanbul'un savunması Doğu Trakya'ya 
konuşlandırılmış konvansiyonel birliklerden değil, Balkanlar'da sınırlar ötesi oluşturulacak etki 
alanlarının diplomatik ve askeri anlamda aktif bir şekilde anlamlandırılmasından geçmektedir.  
 
Türkiye'nin Kafkaslar politikasındaki uzun dönemli ihmalinin en önemli sebebi Erzurum 
yaylasının kuzey ve doğusunda tekrar etkin olunabileceğine dair inancın kaybolması ve yeni 
bir 93 Harbi faciası yaşamama kaygısından kaynaklanan psikolojik çekingenliktir. Onun içindir 
ki Soğuk Savaş dönemi boyunca NATO'nun belirlediği askeri strateji sadece Erzurum yaylasının 
güney ve batısını savunma üzerine oturtulmuş; ilerleyen Rus birliklerinin Konya ovasına kadar 
ne ölçüde yıpratılabileceğinin hesapları yapılmıştır.  
 
Türkiye bu psikolojik savunma hissi içinde Kafkasya içlerindeki doğal müttefik unsurların 
güçlendirmenin ve Rusların iç çelişkilerini kullanabilmenin hayalini bile kuramamıştır. …  
Uygun konjonktürel şartlarda basiretli bir atak politika ile ele geçirilecek kazanımlar ihmal 
edilirse gelecekte Doğu Anadolu'yu savunmak için üstlenilecek masraflar daha ağır olacaktır. 
Balkanlar ile bir kıyaslama yapılırsa artık Doğu Trakya ve İstanbul'un müdafaası Adriyatik ve 
Saraybosna'dan, Doğu Anadolu ve Erzurum'un savunması Kuzey Kafkasya ve Grozni’den 
başlamaktadır. 
 
Birinci Dünya Savaşı sonunda Ortadoğu ile bütün politik, kültürel ve stratejik köprüleri atarak 
sırtını dönme politikası uygulayan Türkiye bu bölgenin bütün küresel ilişkileri belirleyecek 
güçteki tüm kaynaklarının paylaşım süreci içinde orada beş yüz sene süren hakimiyetinin 
getirdiği avantajları yeterince kullanamamıştır. Bunun tek istisnası Fransa’nın terki ile ortaya 
çıkan boşluğu ve II. Dünya Savaşı öncesi belirsizlik konjonktürünü iyi bir zamanlama ile 
değerlendiren Atatürk'ün Hatay politikası olmuştur. 
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Bu yabancılaşma süreci Türkiye’yi bölge üzerinde etkili olmak konumundan çıkardığı gibi 
Güneydoğu Anadolu'nun savunması gerçeği ile de karşı karşıya bırakmıştır. Sınırlar-ötesi 
avantajlarını etkin bir şekilde kullanamayan Türkiye, kendi iç bütünlüğü ve sınırları konusunda 
Avrupa merkezli baskılara muhatap hale gelmiştir.  
 
Bütün bu dış politika zaaflarının oluşturduğu buzdağının arkasında psikolojik hazırlıksızlık, 
stratejik teori ve ufuk yetersizliği, değişen dinamik şartlara intibak etmekte engel oluşturan 
statik diplomatik söylem ve iç siyasi kültür ile dış politika arasındaki uyumsuzluk problemleri 
yatmaktadır. Dış politika yapımcıları her şeyden önce sınırlar ötesi taktik oluşumlar ve iddialar 
konusunda psikolojik bakımdan hazırlıklı olmak zorundadır. 
 
Bu stratejilerin uygulama sürecinde ise her türlü ideolojik eylem bağnazlığından kurtulmak en 
öncelikli şarttır. Balkanlar'daki Müslüman azınlık topluluklarını rejim muhaliflerinin sığınak yerleri, 
her Rusça öğreneni komünist ajanı, her Arapça bileni rejim muhalifi ya da gerici olarak gören 
zihniyetin bizi olaylara intibakta ne derece hazırlıksız bıraktığı aşikardır. … Türkiye her şeyden 
önce iç güven problemini aşarak temas halinde olduğu bütün bölge ve toplumları tahlil 
edebilecek yetişmiş bir insan unsurunu çıkarmak zorundadır. 
 
Halkına güvenmeyen ve içinden çıktığı toplumun kültürü ile bütünleşemediği için ondan güç 
alamayan bir siyasi elit, ne sınırlar ötesi kültürel ufuklara açılabilir, ne de toplumun sınırları 
içinde güvenlik ve birliğini sağlayabilir.  
 
3. Psikolojik Arkaplan: Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci 
Toplumların kendi tarih/mekan boyutu ile yabancılaşması, kişinin kendi vücudu ile 
yabancılaşarak sahte benlik içine girmesi gibidir. 
  
Süreklilik unsurları ile yüzleşemediğimiz için, kendi benliğimizin dışa yansımasını, ancak karşı 
kutuplar oluşturdukça sağlayabiliyor ve iç benlikten kopmuş o sahte benliğin süregelmesi için 
sürekli başkaları ile özdeşleştirdiğimiz “diğer”ler -hatta düşmanlar- üretiyoruz. Kendi 
sembollerimizin kutsiyetine sığınabilmek için başkalarının sembollerine savaş açarak kendi 
bölünmüş benliklerimizin arasındaki uçurumları kapatmaya çalışıyoruz. Ama, tarih/mekan 
boyutundaki her kopuşun yeni bir benlik bölünmesi doğurduğunun farkına varamıyoruz. 
 
Tarih hafızası ve bilinci zayıf olan bir toplumun tarihe kendi varoluş çizgisini ve damgasını 
vurabilmesi çok güçtür.  
 
Stratejik bilinç tarihe, stratejik planlama bugünkü realitelere dayanmak zorundadır. 
 
İddialı ülkeler kendi stratejilerine göre tehdit tanımlamaları yaparken iddiasız ve edilgen 
ülkeler kendi tehdit tanımlamalarına göre güdük stratejiler oluştururlar.  
 
Bir ülkenin stratejisini sadece tek-eksenli bir dış tehdide göre tanımlamak ufuksuzluk, iç 
tehdide göre tanımlamak ise stratejik dış rakiplere koz ve kaynak sağlayan bir zaaftır.  
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ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm    
TTaarriihhii  MMiirraass  vvee  TTüürrkkiiyyee''nniinn  UUlluussllaarraarraassıı  KKoonnuummuu    

  
I. Tarihi Süreç içinde Türkiye'nin Uluslararası Konumu  
Türkiye konjonktürel gerekçelerle ortaya çıkmış herhangi bir ulus-devlet de değildir. Aksine, 
uluslar arası sistemi oluşturan hakim medeniyet ile asırlarca süren çok yoğun bir hesaplaşma 
sürecinin oluşturduğu tarihi mirasın eseridir.   
 
İttihat ve Terakki döneminde Türkçülük çerçevesinde yeni bir hinterland tanımı yapılmakla 
birlikte İslam Birliği fikri, sömürgeciliğe karşı taktik bir araç olarak kullanılmaya devam edilmiştir. 
İttihat ve Terakki liderleri, Osmanlı Devleti'nin uluslararası sistem içindeki yerinin ve gücünün 
sömürgeci güçler karşısında sömürge Müslümanlarının hamisi konumundan kaynaklandığının 
farkındaydı. Bunun için de bahsi geçen iki olgu arasındaki ilişkinin sürdürülmesine büyük özen 
gösterilmiştir. İngiliz sömürge sisteminin iç bağları zayıflatılarak çökertilmesini temel hedef 
olarak benimseyen dönemin Alman stratejisinin bu politikanın sürdürülmesinde önemli bir 
etkide bulunduğunu da belirtmek gerekir. 
 
ittihat ve Terakki döneminin dış politika tecrübesinin günümüze de ışık tutması gereken en 
önemli boyutu reel güç ile orantısız bir uluslar arası konum arayışının taşıdığı risktir. İttihat ve 
Terakki liderlerini Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına sokmaya sevk eden temel saik, 
yenilmezliğine inanılan Alman askeri gücün desteğini alıp Pantürkizm eksenli milliyetçi 
ideallerle ani bir stratejik sıçrama yaparak yeniden bir uluslararası konum kazanma hedefiydi.  
 
Yeni devletin bütün uluslararası mesuliyet ve iddialardan soyutlandığını ilan eden bu 
deklarasyon iki temel unsuru ihtiva ediyordu: (i) Uluslararası alanda iddialı bir konum yerine 
Misak-ı Milli sınırlarını ve ulus-devleti müdafaa stratejisi, (ii) yeni Türk devletinin yükselen Batı 
eksenine alternatif ya da muhalif değil, bu eksenin bir parçası olması.  
 
Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinde ifadesini bulan bu yeni yaklaşım, barış eksenli 
idealist bir uluslararası ilişkiler çizgisini gösterme yanında sömürgeciliğin zirveye ulaştığı 
uluslararası konjonktürü göz önüne alan ve bu çerçevede sömürgeci sistemik güçlerle 
çatışmaktan kaçınan realist bir dış politika tavrını da öne çıkarmaktaydı.  
 
İç siyası bütünlüğün ve sınırların muhafazasının yükselen hakim Batı eksenini rahatsız eden 
siyasi kimlik ve kurumları tasfiyeden geçtiğini düşünen siyasi elit geniş çaplı reformlara girişti. 
Böylece Türkiye uluslararası konum itibarıyla ciddi ve radikal bir karar alarak kendine özgü bir 
medeniyet havzasının zayıf bir merkezi olmaktansa hakim Batı medeniyet havzasının güvenlik 
şemsiyesi altına giren bir bölgesel güç olmayı tercih etti. Bu durum toplumun siyasi ideallerini, 
tavrını, kültür ve kurumlarını derinden etkiledi. 
 
Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı bakiyesi toprakların bütünlüğü içinde tarih sahnesine çıkaran 
Lozan Anlaşması, iç ve dış siyasette farklılaşan bir kimlik öngörüyordu. Dış siyasette Osmanlı 
Devleti ile Batılı sömürge imparatorlukları arasındaki çelişkileri artırarak devleti çözülüşe 
götürdüğü düşünülen İslam kimliği ve politikaları terk edilirken, iç politikada yeni devlette 
azınlık statüsü sadece gayrimüslimlere verilerek devletin çoğunluğa dayalı kurucu unsurları 
din eksenli İslam kimliği ile tanımlanıyordu. Göçmen mübadeleleri ile netleşen bu tablo 
neticesinde hilafet kurumunu barındırmakla birlikte çok dinli ve çok uluslu bir yapıya sahip 
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olan Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilirken, hilafet kurumunun ilgası ile uluslararası dini 
sembollerden ve sorumluluklardan arındırılmış olmakla birlikte ezici bir çoğunlukla tek-dinli bir 
topluma dayanan Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesine çıkıyordu. 
 
Bu çerçevede, Osmanlı Devleti'nin Anadolu'ya çekilme süreci içinde kendi kaderini devletin 
merkezi gücüne bağlayan değişik etnik kökenli Müslüman gruplar Balkanlar ve Kafkaslardan 
Anadolu'ya girerken, I. Dünya Savaşındaki iç gerilimler ve Lozan'da verilen azınlık statüsü ile 
devletle yabancılaşma süreci tamamlanan gayrimüslim unsurlar Anadolu'yu terk ediyordu. 
Bundan sonra, Türkiye sınırları içinde kalan ortak dinli farklı etnik gruplar arasındaki sosyal 
entegrasyon ortak din bilinci ile, yurttaşlık kimliği ise ortak eğitim yoluyla sağlanmaya çalışıldı. 
 
Yükselen eksen ile işbirliği yapılarak yakın tehdidin dengelenmesi politikası Türkiye'yi Atlantik 
ekseninin güvenlik örgütü NATO ile bütünleşerek Sovyet tehdidini bertaraf etmeye sevk etti. 
Yine uluslararası sistem içinde kendine özgü bir konum elde etmekten çok, sınırları koruma 
dürtüsü ile ortaya çıkan bu politika Soğuk Savaş dönemi Türk dış politikasının temel ilkesi oldu. 
Türkiye Sovyet tehdidinden kaynaklanan jeopolitik zorunluluklarla girdiği bu güvenlik şemsiyesi 
altında bulunmanın bedelini kim zaman kendi tabii etkinlik alanını ve diğer alternatif güç 
merkezlerini ihmal etmek suretiyle ödeye geldi. 
 
Türkiye Soğuk Savaş dönemi boyunca uluslar arası konumdan ziyade sınırlar boyu güvenlik 
anlayışına dayalı dış politika ve askeri stratejiler oluşturmuş ve uluslar arası konumu bu güvenlik 
anlayışının dar kapsamı içinde yorumlamaya çalışmıştır.  
 
Soğuk Savaş sonrası dönem dinamik çerçevede müthiş bir ölçek büyümesini beraberinde 
getirmiştir. Türkiye, psikolojik ve stratejik açıdan hazırlıksız bir şekilde kendisini küresel ve 
bölgesel ölçek büyümesinin içinde buluvermiştir. Bir anda Bosna ve Azerbaycan gibi sınır-ötesi 
bölgelerde ciddi dış politika ve güvenlik problemleriyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin bu 
anlamda bırakın lojistik ve taktik hazırlığı, gerekli psikolojik altyapı ve bilgi birikimi itibarıyla bile 
yetersiz olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalınmıştır. 
 
II. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Uluslararası Konumun Dış Parametreleri 
Devletler uluslararası sistem içindeki konumları itibariyle stratejik ve taktik manevra 
kabiliyetlerine göre dört farklı kategoriye, ayrılabilir: Süper devletler, büyük devletler, bölgesel 
güçler ve küçük devletler. … Süper güçlerin stratejik planlamaları ve bunun taktik yansımaları 
ancak başka bir süper gücün parametreleri ile sınırlanabilir. Buna, mukabil büyük devletler 
stratejik planlamalarında dahi süper güçlerin taktik adımlarını gözetmek zorundadırlar. 
Bölgesel güçler ise stratejik ve taktik hesaplarında bir yandan süper güçlerin, diğer yandan 
büyük devletlerin parametrelerini göz önünde tutmaksızın politika oluşturamazlar. Dolayısıyla 
bu şemada alt kademelere doğru gittikçe stratejik planlamalardaki belirleyicilik gücü ve 
taktik adımlardaki esneklik kabiliyeti azalmaktadır.  
 
Büyük güçler olarak addedilen İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Japonya gibi ülkeler ise dış 
politikalarını üç temel parametre etrafında sınırlamışlardır: (i) Kendilerince daha az tehlikeli 
süper gücün stratejik planlamasına uyumlu adımlar atarak güvenliklerini sağlama almak; (ii) 
iç ittifaklar yoluyla süper güçler karşısındaki konumlarını güçlendirmek (Avrupa Topluluğu 
buna bir örnektir); (iii) bölgesel güçlerle-süper güçleri rahatsız etmeyecek  taktik ittifakla 
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durmak - suretiyle etki alanlarını genişleterek uluslar arası sistemdeki köklü bir değişiklik 
esnasında avantajlı bir konuma sahip olmak. 
 
Türkiye, Hindistan, Brezilya, Mısır, Arjantin, lrak gibi bölgesel güçler ise bölgesel etki alanlarını 
ve dış politikalarını bir süper gücün konjonktürel politikalarına bağımlı kılmak zorunda 
kalmışlardır. 
 
Uluslararası hukuk ve bu hukukun öngördüğü organlar Soğuk Savaş dönemi boyunca, bu 
hiyerarşik şemadaki güç dağılımını aksettirmişlerdir. BM'nin yapısı ve kararları bu durumun en 
çarpıcı misalidir. 
 
Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Sosyalist Blok’un çöküşü bu şemada radikal bir değişikliğe de 
yol açmıştır. 
 
Öncelikle uluslararası ekonomi-politikte ortaya çıkan yeni güç merkezleri uluslararası sistemin 
Soğuk Savaş dönemindeki işleyişinin öngördüğü süper güç-büyük güç ayrımını temelinden 
sarsmıştır.  
 
II. Siyasi Kültür ve Uluslararası Konumun iç Parametreleri 
1.Tarihi Miras ve Siyasi Kültür Altyapısı 
Türkiye'deki siyasi kültürü diğer toplumlardan farklı kılan en önemli tarihi faktör, bu ülkenin 
geçmişte dünya ana kıtasının ana kavşak noktalarını da içinde barındıran, özgün ve uzun 
ömürlü siyasi düzen kuran bir medeniyetin merkezi olmasıdır. … Tanzimat ile başlayan bir 
süreç içinde siyasi elitin karşı medeniyetin normları doğrultusunda yeni bir siyasi yapı kurma 
çabası Osmanlı coğrafyasındaki toplumları tümüyle sarsan bir etki uyandırmıştır. Bu sürecin 
ortaya koyduğu radikal medeniyet dönüşümüne yönelik söylem iki önemli sonuç 
doğurmuştur. 
 
Birincisi, hiyerarşik bir tarzda merkezden çevreye yayılan yeni siyasi kültür oluşturma baskısının 
siyasi kimlik, siyasi kültür ve kurumlardaki tarihi süreklilik unsurlarını radikal bir kırılma ile karşı 
karşıya bırakmasıdır. Siyasi sisteme ideolojik temel sağlayan bu radikal tarihi kırılma ile 
toplumda etkisini sürdüren ve geçmiş hakimiyet dönemlerinden esinlenen tarihi süreklilik 
unsurları arasındaki gerilim Türk siyası kültürünü diğer toplumlardan ayıran temel unsurdur. 
 
Türkiye bu açıdan Batı medeniyeti ile girdiği cephe ilişkisini kaybettikten sonra bu medeniyete 
iltihak etme iradesi gösteren siyasi elitin elinde siyasi sistemin dayandığı kimlik, kültür ve 
kurumlar açısından tam bir tarihi kırılma ve yeniden yüzleşme süreci yaşayan yegane 
toplumdur. … Geçmişte bir medeniyetin siyası merkezi olmuş olmanın getirdiği kendine güven 
duygusu ile bugünkü devletler hiyerarşisinde bulunulan konum arasındaki farkın yarattığı 
gerilim başka hiçbir toplumda bu denli çarpıcı bir psikolojik etki uyandırmamıştır. 
 
İkincisi, siyasi sistemin dayandığı tarihi kırılma çizgisi, toplumu Avrupa'ya entegre etmeye 
çalışırken, iç halka olarak Ortadoğu-Balkanlar-Kafkaslardan oluşan yakın jeokültürel çevresi ile 
yabancılaşmaya itmiştir. … Ama sosyalist bloğun çökmesi il birlikte uluslararası sistemin çift 
kutuplu yapısının çözülmesinden sonra bu jeokültürel çevre ile olan yakınlaşmanın artmış 
olması, topluma tarihi hakimiyet dönemlerinde siyası merkez rolü üstlenmiş olmanın verdiği 
psikolojiyi, kimliği ve siyası kültür ve kurumları tekrar hatırlatmıştır. 
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Türkiye'de yaşanan en temel çelişki bir medeniyet çevresine siyasi merkez olmuş bir toplumun 
tarihi ve jeokültürel özelliklerinin oluşturduğu siyasi kültür birikimi ile siyasi elit tarafından başka 
bir medeniyet çevresine iltihak etme iradesi esas alınarak şekillenmiş siyasi sistem arasındaki 
uyum problemidir ve bu durum hemen hemen sadece Türkiye'ye has bir olgudur.  
 
2. Tarihi Süreklilik ve Siyasi Akımlar 
a. Yeni-Osmanlıcılık 
Tanzimat dönemi Osmanlıcılık akımı ile Özal'ın yaklaşımı arasındaki ortak unsurlar şu şekilde 
özetlenebilir: (i) Devletin uluslararası konjonktüre uyum sağlayacak şekilde yeniden 
yapılandırılması, (ii) her iki dönemde de devletin bütünlüğünü tehdit eder şekilde yükselen 
milliyetçi akımların tesirini de gözetecek şekilde yeni bir siyasi kimlik ve kültür oluşturma çabası; 
(iii) bu yeni siyasi kültür arayışında Batılı değerlerle geleneksel değerler arasında uyum 
kurmaya çalışan eklektik bir tavrın benimsenmesi. …; (iv) Tanzimat döneminde 1815'teViyana 
Kongresi ile oluşan Avrupa sistemine, Soğuk Savaş sonrası dönemde de derinliğine 
bütünleşme trendine giren AB sistemine entegre olma çabası; (v) Viyana Kongresinin getirdiği 
güçler dengesi sisteminde yükselen güç olan İngiltere ile Soğuk Savaş sonrası dönemde de 
ise tek süper güç konumu kazanan ABD ile uyumlu stratejik arayışlar içinde olunması. 
 
b. Yeni Sömürgecilik ve İslamcılık 
Soğuk Savaş sonrası dönemde Körfez Savaşı ve Bosna dramı ile uluslararası sistemden 
dışlanan ve gerek Tarihin Sonu gerekse Medeniyetler Çatışması tezlerinde yeni bir tehdit 
olarak takdim edilen İslam dünyası, doksanlı yılların ilk yarısında 19. yüzyılın ikinci yarısındakine 
benzer bir psikoloji ile karşı karşıya kaldı. Yeni sömürgeci bir dalga ile tekrar hesaplaşmak 
zorunda kaldığını hisseden İslam dünyası ve Doğu toplumları özellikle Bosna'da sergilenen 
çifte standart ile tam bir şok yaşadı. Bu dönemde kısa bir süre için de ortak bir kader ve kimlik 
bilinci ortaya çıktı. … Doğu'yu dışlayan Batı karşısında onurlu bir direnç kimliği oluşmaya 
başladı. 
 
Bu gelişmelerin merkezinde bulunan ve özellikle Balkanlar ve Kafkaslarda yükselen tarihi bilinç 
ile doğrudan temasa geçen Türkiye'de İslami kimliğin ve söylemin 1993-1996 yılları arasında 
siyasi platformda hızlı bir yükselişe geçmesi bu uluslararası konjonktüre uygun bir tarzda gelişti. 
… İslami kimliğin yükselişi aynı zamanda Soğuk Savaş sonrası dönemde ivme kazanan ve dış 
kaynaklarca da desteklenen etnik milliyetçilik hareketlerine karşı ortak din bağı ile milli 
bütünlük arasında bir bağ kurulmasını da sağlamıştı.  
 
c. Aydınlanma Felsefesi ve Radikal Batıcılık 
Tarih ve metafizikten radikal bir kopuşu beraberinde getiren 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin 
bütün öncülleri ile birlikte aktarılmasına dayanan bu hareket, uluslararası ilişkilerde Batı ile 
varolan tarihi çelişkileri ortadan kaldıracak ve buna uyumlu bir iç siyasi kültür oluşturacak bir 
zihniyet ve medeniyet dönüşümünü kaçınılmaz bir tarihi zorunluluk olarak görüyordu. 
 
Bu anlayışa göre Aydınlanma felsefesinin siyasi idealleri hem iç siyasi kültürdeki gerici unsurları 
tasfiye edecek hem de Batı ile tam bir entegrasyonu sağlayacak yegane esasları 
oluşturuyordu. 
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d. Türkçülükten Yeni-Milliyetçiliğe 
Rus Devriminin ortaya çıkardığı konjonktür içinde Balkan-eksenli milliyetçilik hareketlerine Orta 
Asya eksenli Turancılık boyutunun da katılması ile yakın tarihimizin ana akımlarından birinin 
temel özellikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Güçlü devlet motifi ile bezenmiş milliyetçilik 
temelli iç bütünlük ve uluslararası etkinlik anlayışı İttihat ve Terakki döneminden bu yana 
değişik renkler kazanmış olmakla birlikte süregelmiş Türkçülük akımının ana özellikleri olmuştur. 
 
3. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Siyasi Akımlar 
Türkiye'deki hakim siyasi elitin ülkeye biçtiği sistem-içi periferik rol Türk toplumunun 
gerçeklerine, tarihi birikimine ve gelecekle ilgili ideal ve beklentilerine uygun düşmemektedir. 
Türk toplumu bütünü ile kendini yeniden tanımlama çabası içerisindedir. Bu yeniden 
tanımlama çabası yaşanan kimlik bunalımının tabii uzantısıdır. 
 
Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki köprü rolü her zamankinden daha çok vurgulanır hale 
gelmiştir. Gerçekten Türkiye hem Avrupa hem Asya, hem Balkanlar hem Kafkasya, hem 
Ortadoğu hem de Akdeniz ülkesidir. Bu çok yönlü bileşkenin Türkiye'nin alternatiflerini artırması 
gerekirken statik yaklaşımlar dolayısıyla Türkiye yakın bölgesiyle ilgili birçok konuda bile 
edilgen bir tavır içine sürüklenmiştir. 
 
Türk toplumu gerçekten böyle bir köprü rolünü yeni bir medeniyet açılımına 
döndürebilecekse öncelikle kendi kimliğini, psikolojisini ve siyasi kültürünü yeniden inşa etmek 
zorundadır. Bu psikolojik yenilenmenin dış politika oluşumundaki uzantısı kendi hinterlandını 
(etki alanı-arka bahçe) tanımlamak olacaktır. Kendisini başkalarının etki alanı olarak görmeye 
alışmış bir zihniyetin bağımsız bir etki alanı oluşturması mümkün değildir. 
 
Böyle bir alan tanımlaması stratejik bir yönelişi ifade eder. Yoksa bu alan dışında kalanları 
mutlak düşman olarak görmek ve onları stratejik ve taktik anlaşma ve pazarlıkların dışında 
tutmak demek değildir. Kültürel çevre, ekonomik ve siyası etki alanı bu stratejik yöneliş temeli 
üzerine kurulur. Türkiye artık içine kapalı bir sistem oluşturarak dünya siyasi coğrafyasının 
sıradan bir birimi şeklinde varlığını idame ettirme şansına sahip değildir. Ya bu stratejik 
yönelişin getireceği çetin güçlükleri göze alarak dinamik bir medeniyet ekseni oluşturma 
çabasına girişecektir ya da başkaları tarafından oluşturulmuş bir medeniyet ekseninin 
edilgen-çevre unsuru olarak bütün şahsiyet ve itibarını yitirecektir. 
 
Bu imkanın değerlendirilebilmesi ülke içindeki iç siyasi kimlik ve kültür gerilimlerini azaltacak, iç 
muhasebeyi kolaylaştıracak ve alternatifleri çeşitlendirecek çok yönlü bir yenilenmenin ve 
stratejik yönelişin sağlanabilmesi ile mümkündür. Toplumsal aidiyet hissinin güçlü bir tarihi ve 
sosyokültürel temele oturtulması ve bu aidiyetten beslenen bir fikir özgürlüğü ortamının 
oluşması böylesi zengin bir stratejik düşünce atmosferinin oluşmasının asgari şartıdır. 
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İİkkiinnccii  KKııssıımm  
Teorik  Çerçeve:  Kademeli  Strateji  ve  Havza  PolitikalarıalarTeorik Çerçeve: Kademeli Strateji ve Havza Politik ı  

 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  

JJeeooppoolliittiikk  TTeeoorriilleerr::  SSooğğuukk  SSaavvaaşş  SSoonnrraassıı  DDöönneemm  vvee  TTüürrkkiiyyee  
  

I. Mekan idraki, Coğrafi Tanımlamalar ve Haritalar 
II. Jeopolitik Teoriler ve Küresel Stratejiler 
19. yüzyıl yeni sömürgeciliğiyle kızışan uluslararası hakimiyet kavgası, tarafları daha önce yerel 
taktik hedeflere yönelik mücadeleleri küresel stratejik hedefler doğrultusunda yönlendirmeye 
sevk etmiştir.  
 
Darwin'den etkilenerek geliştirdiği devlet evriminin organik teorisi teziyle siyasi coğrafyanın 
kurucusu kabul edilen Ratzel'in (1844-1904) ortaya koyduğu hayat sahası (Lebensraum) teorisi 
daha sonra batılı sömürgeci devletler tarafından yayılmacı siyasetin bilimsel gerekçesi olarak 
kullanılmıştır. Devleti yaşayan bir organizma olarak gören ve her yaşayan organizma gibi 
devletin de beslenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Ratzel, devletin beslenmesinin ancak 
yeni sahaların ilhakıyla söz konusu olabileceğini iddia ediyordu. Ona göre bu beslenme 
kavgasında aciz kalan unsurlar (devletler), Darwin'in tezindeki yok olması mukadder unsurlar 
gibi yok olacaklardır. Gelecekte Avrupa'nın politik öneminin saha darlığı yüzünden 
azalacağını gören Ratzel yeni uluslararası konjonktürde ancak Avrupa dışındaki geniş 
sahalarda etkisini artıracak devletlerin varlıklarını sürdürebileceğini iddia ederek yayılmacı 
politik stratejilere yön göstermiştir.  
 
Madem ki devletlerin gücünü yeni sahalar üzerinde kuracakları hakimiyet belirleyecektir, 
"Devletlere bu yarış içinde göreli üstünlük sağlayacak bölgeler nerelerdir?". “Bu bölgelerde 
hakimiyet en optimal biçimde nasıl kurulabilir?” ve "Kurulan bir hakimiyet nasıl korunabilir?" 
soruları kara, deniz ve hava jeopolitiğinin devlet politikalarını doğrudan etkileyen bir unsur 
olarak gelişmesine yol açmıştır. 
 
Kara, deniz ve hava jeopolitiğinin incelenmesi küresel siyasi ve askeri stratejilerin geliştirilme 
sürecini anlamak ve bu stratejiler çerçevesinde Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın 
önemini kavramak bakımından son derece gereklidir. 
 
Mackinder 1904'te yayınladığı "The Geographical Pivot of History" adlı makalesinde siyasi 
tarihin gelişimini jeopolitik temellere indirgeyerek yorumlamış ve dünya coğrafyasını siyasi ve 
askeri strateji bakımından mihver saha (pivot area- Heartland), iç kuşak ve dış kuşak 
alanlarına ayırmak suretiyle öncelikli hedefleri tayin etmiştir. Böylece kara hakimiyetine dayalı 
bir strateji için  öncelikli şart denizden yönelecek saldırılardan korunmuş bulunan mihver 
sahada hakimiyeti sağlamaktır ki, bu saha Doğu Avrupa’dan başlayarak Asya'nın Kutup 
Denizine sularını boşaltan nehirlerin havzalarını içine alan kısmı ile Orta Asya’nın andoreik 
drenaj bölgesidir. 
 
Mackinder’e göre kesin dünya hakimiyetini tesis etmek için Avrasya hakimiyeti, Avrasya 
hakimiyeti için Heartland hakimiyeti, Heartland hakimiyeti için Doğu Avrupa hakimiyeti 
gerekmektedir. Mackinder'in teorisine göre Anadolu Doğu Avrupa sahasının içinde, genelde 
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Ortadoğu ise Heartland dışında kalan Avrasya topraklarını ihtiva eden iç kuşağın merkezinde 
yer almaktadır. 
 
Nazi jeopolitiğinin kurucusu ve ünlü Nazi liderlerinden Rudolf  Hess'in hocası olan Haushofer, 
jeopolitiği bütün tabii ve insani bilimleri kapsayan bir bilim dalı olarak tanımlamıştır. … 
Haushofer de Mackinder gibi merkez kara kütlesinin (Avrasya) önemine değinerek 
Almanya'nın İngiltere karşısında çift yönlü bir stratejiyi gerçekleştirmesi gerektiğini söylemiştir: 
Öncelikle merkez kara kütlesini kuşatmak ve İngiltere'nin deniz yollarını kesmek üzere 
Ortadoğu'nun işgali, daha sonra Çin ve Japonya ile birlikte kıtalararası bir paktın 
oluşturulması. 
 
Mackinder'i, tezinde Heartland'a gereğinden fazla önem verdiği gerekçesiyle eleştiren 
Spykman gerçek potansiyel hakimiyet gücünün Batı Avrupa-Türkiye-Irak-Pakistan-Afganistan-
Hindistan-Çin-Kore-Doğu Sibirya’dan oluşan kenar kuşak hattında (Rimland) olduğunu iddia 
ederek bu hatta hakim olan gücün dünyaya hakim olacağı tezini geliştirmiştir. Bu tezden 
hareketle Amerikan yönetimine bu kuşağa başka bir gücün hakim olmasını engelleyecek bir 
politika izlemesini tavsiye eden Spykman, II. Dünya Savaşından günümüze kadar etkisini 
sürdüren merkez kara kütlesini paklar (NATO-CENTO-SEATO) yoluyla kuşatma politikasına 
dayalı Amerikan jeostratejisinin fikir babası sayılabilir. 
 
Spykman ayrıca potansiyel gücü yüksek bu kuşakta oluşacak bağımsız ve kuşağa hakim bir 
güç biriminin hem bir kara devleti olan SSCB'yi hem de bir deniz devleti olan ABD'yi aynı 
zamanda kuşatma imkanına sahip olması sebebiyle her iki taraf için de büyük bir tehdit 
oluşturacağını söylemiş; bu kuşakta ortaya çıkacak böyle bir oluşuma karşı ABD, İngiltere ve 
SSCB'nin işbirliği yapmasını öğütlemiştir. … Benzer jeostratejik görüşler Brzezinski tarafından, 
1980'lere doğru Carter Doktrini şeklinde formüle edilmiştir. 
 
Theodor Roosevelt döneminde Amerikan jeostratejik politikasına danışmanlık yapan Mahan 
Amerikan yöneticilerine iki temel stratejik hedef göstermiştir: Savaşın sürekli olarak 
Amerika’dan uzak denizlerde kabul edilmesi ve Avrasya ana kıtasındaki gelişmelerin nabzını 
tutacak ittifaklar zinciri oluşturulması. 
 
Bazı dış politika uygulayıcılarının politik bir manevra olarak ileri sürdükleri, "1950'lerden sonra 
hava jeopolitiği ve nükleer teknolojinin gelişmesi ile geleneksel kuramların geçerliliğini yitirdiği" 
iddiası Soğuk Savaş döneminde her iki süper gücün Ortadoğu ve Güney Asya'da uyguladığı 
taktik politikalar göz önüne alındığında gerçekçi görünmemektedir.  
 
Hava jeopolitiğinin öncüsü sayılan A.P. de Seversky kara ve deniz kuvvetlerinin hava 
kuvvetlerinin olağanüstü hakimiyet potansiyeli karşısında göreli olarak önemlerini yitirdiklerini 
söyleyerek ABD yönetimine yeni unsurları göz önünde tutan bir stratejik değişikliği tavsiye 
etmiştir. … Çift kutuplu uluslararası sistem varsayımından hareketle dünya ABD ve SSCB'nin 
etki sahalarını gösteren iki hakimiyet bölgesine ayrılmıştır. Seversky, nihai hakimiyeti bu iki saha 
dışında kalan karar bölgesinde sağlanacak jeopolitik hava üstünlüğünün belirleyeceğini 
söylemiştir. 
 
Nükleer savaş doktrininin geliştirilmesi, beklenenin aksine, sınırlı-yerel konvansiyonel savaş 
doktrininin de önemini artırmıştır. 
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Küresel ölçekli nükleer güç dengesine rağmen taktik jeopolitik alan mücadelelerini yansıtan 
Düşük Yoğunluklu çatışmaların (LIC-Low Intensity Conflict) sayısı, yaygınlığı, zamanlaması ve 
alanları, klasik jeopolitik dengelerin rolünün Soğuk Savaş süresince azalmadığını, hatta 
nükleer tehdit dengesinin gölgesinde  daha az riskli bir mücadele türü olarak görüldüğünü 
ortaya koymaktadır. 
 
III. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Jeopolitik Boşluk Alanları 
Soğuk Savaşın sona ermesinin en önemli jeopolitik sonuçlarından birisi kendi iç 
mekanizmasıyla başlı başına bir denetim aracı olarak fonksiyon gören bu stratejik dengenin 
ortadan kalkmasıdır. Avrasya kıta gücünün çözülerek geri hatlara doğru çekilmesi, boşaltılan 
alanlara komşu bölge güçleri ve bölge-içi küçük güç merkezleri için ciddi bir manevra alanı 
doğurmuştur. ABD'nin bu boşluk alanlarını doldurmaya yönelmesi stratejik bir monopolün 
ortaya çıkmasına ve ABD'nin eskiden olduğu gibi bir kutbun merkezi gücü olmaktan çıkarak, 
küresel bunalım alanlarına müdahil olma kapasitesine sahip yegane denetleyici güç olarak 
tebarüz etmesine yol açmıştır. 
 
Büyük ve bölgesel güçler arasında Orta Asya’nın zengin jeoekonomik kaynakları ve bu 
kaynakların aktarım yolları üzerinde süren kıyasıya mücadele stratejik boşluk alanlarının 
doğurduğu kaotik durumu daha da karmaşıklaştırarak iç savaşların, bölgesel gerginliklerin ve 
stratejik mücadelenin taktik manevralarla tırmandırıldığı çatışma odaklarının yaygınlaşmasına 
yol açmaktadır. 
 
Çift kutuplu yapıya dayalı Soğuk Savaş dengesinin ortadan kalkması doğu-batı 
istikametindeki Rimland kuşağının kuzey-güney geçiş ve bağlantı yolları üzerinde yayılan 
geniş jeopolitik ve jeoekonomik boşluk alanları doğurmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde 
jeopolitiğin artan bir önemle tekrar gündeme gelmesi ortaya çıkan bu stratejik boşluk alanları 
ile doğrudan ilgilidir. Bu jeopolitik boşluk alanları bu kuşağın en önemli halkalarından birini 
oluşturan Anadolu yarımadasında bulunan Türkiye'yi yakından ilgilendirmiş ve temel küresel 
ve bölgesel stratejik tercihlerinde kaçınılmaz etkiler yapmıştır. 
 
Jeopolitik, küresel dengelerle bölgesel etkileşim alanları arasındaki bağımlılık ilişkisinin 
artmasına paralel olarak, artan bir önem kazanmaktadır. Jeopolitik ile jeoekonomi ve 
jeokültür arasındaki irtibatlar bu alanların etkileşimine dayalı yaklaşımların uluslararası ilişkileri 
etkileme gücünü pekiştirmektedir. 
 
IV. Türkiye'nin Jeopolitik Yapısının Yeniden Yorumlanması   
Türkiye jeopolitik açıdan kara ve deniz güç merkezlerinin doğu-batı ve kuzey-güney 
doğrultusundaki hakimiyet alanı mücadelelerinin ve geçiş bölgelerinin merkezi konumunda 
bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda Avrasya merkez kara kütlesini sıcak denizlere ve 
Afrika'ya bağlayan iki önemli kara geçiş bölgesi (Balkanlar ve Kafkaslar) ve bir deniz geçiş 
bölgesi (Boğazlar) Türkiye'de kesişmekte ve bu bölgeleri jeoekonomik kaynak merkezleri olan 
Ortadoğu ve Hazar bölgesine bağlamaktadır. Doğu-batı doğrultusunda ise Anadolu 
yarımadası, Avrasya ana kıtasını kuşatan stratejik yarımadalar kuşağının en önemli halkasıdır.  
 

www.altinicizdiklerim.com 17



Kısaca özetlediğimiz bu jeopolitik özellikler tarih boyunca önemli olagelmiştir. Bunun içindir ki 
kavimler göçünün en önemli düğüm bölgelerinden biri olan Anadolu yarımadası sürekli 
olarak bir siyasi güç merkezi olmaya aday olmuştur. 
 
Bu coğrafi ve tarihi faktörlere rağmen jeopolitiğin uluslar arası önemi onu kullanan diplomatik 
geleneğin birikim ve dehasına, bağımlı olagelmiştir. Türkiye bu jeopolitik faktörü Soğuk Savaş 
boyunca son derece statik bir çerçevede çevre unsuru olmayı kabullendiği bir ittifak bloğu 
nezdinde itibarını ve pazarlık gücünü artıran bir koz olarak kullanmaya çalışmıştır. II. Dünya 
Savaşından sonra Sovyet tehdidine karşı Batı Bloğunun güvenlik şemsiyesine ihtiyaç hisseden 
Türk hariciyesi, jeopolitik avantajlarını, bu güvenlik şemsiyesi mukabilinde önemli bir diplomatik 
değer olarak gündemde tutmaya gayret etmiştir. Özelde ABD'nin, genelde de NATO'nun bu 
güvenlik şemsiyesi ile ilgili vecibelerini göz ardı ettiği veya Türkiye'nin başka alanlardaki 
pazarlık gücünün zayıfladığı dönemlerde Türkiye'nin en önemli kozu olarak müzakere 
masasına konan jeopolitik konum, dünyaya açılım stratejisinin bir parametresi olmaktan çok 
statükoyu müdafaa stratejisinin bir aracı olarak görülmüştür. 
 
Soğuk Savaş parametrelerinin yok olduğu yeni uluslar arası çevre içinde Türkiye jeopolitiğinin 
rolü de yeniden yorumlanmak zorundadır. Öncelikle bu rol geçmişin statükoyu muhafaza 
stratejisi aşılarak değerlendirilmelidir. Küresel ve bölgesel dengelerin dinamik şekilde değiştiği 
bir dönemde jeopolitiği statükoyu korumak için kullanmak, zamanla jeopolitik avantajların 
kullanılamaz hale gelmesine yol açar. Jeopolitik konum başlı başına bir değer değildir. 
Jeopolitik konum bu konuma uygun bir tarzda ortaya konan bir dış politika stratejisinin etkin 
aracı olması halinde değer kazanır. Bu anlamda Türkiye jeopolitiğinin dış politika stratejisi 
içindeki yerini yeniden yorumlamak ve uluslararası çevre içinde yeni bir anlam kazandırmak 
zorundayız. 
 
Jeopolitik konum artık; sınırları müdafaa dürtüsünün yönlendirdiği bir statükoyu muhafaza 
stratejisinin aracı olarak görülmemendir. Aksine, bu jeopolitik konum kademeli bir şekilde 
dünyaya açılmanın ve bölgesel etkinliği küresel etkinliğe dönüştürmenin bir aracı olarak 
görülmelidir. Sınırlara dayalı yerel etkinlikten kıtasal ve küresel etkinliğe yönelmenin öncelikli 
şartı jeopolitiğin uluslararası ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinde dinamik bir çerçeve 
içinde kullanılmasına bağlıdır. 
 
Bu dinamizmin yoğun temposu yerine statükoculuğun rahatını tercih eden bir dış politika 
geleneği, bırakın jeopolitiği küresel etkinliğe dönüştürmeyi, cari sınırları bile muhafaza 
edemeyecektir. Mesela Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin bütünlüğünü SSCB'nin sıcak 
denizlere inmesinin önünde bir engel olarak gören kimi müttefikler için bu jeopolitik konumun 
muhafazası önemli iken, aynı müttefikler değişen şartlar içinde bugün Ortadoğu'da 
Türkiye'nin su-petrol dengesine dayalı jeoekonomik etkinliğini kendi çıkarları için zararlı görüp 
bu sınırların değişmesini veya uluslararası hukuk içinde görülmeyen fakat reel olarak kendini 
hissettiren yeni etki alanlarının oluşmasını isteyebilirler. 
 
Türkiye'nin gelecek yüzyıla yönelik dış politika stratejisi, güç merkezleri ile ilişkilerin alternatifli 
tarzda yeniden düzenlenmesi ve uzun dönemli kültürel, ekonomik ve siyasi bağların 
sağlamlaştırıldığı bir hinterland oluşturulması şeklinde özetlenebilir. 
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Bu açıdan bakıldığında Türkiye bu dış politika stratejisini ileride uluslararası çevreye kademeli 
bir tarzda açılabilmek için kullanabileceği üç önemli jeopolitik etki alanı içinde taktik 
önceliklere dayandırmak zarureti ile karşı karşıyadır: 

1. Yakın kara havzası: Balkanlar - Ortadoğu - Kafkaslar  
2. Yakın deniz havzası: Karadeniz - Adriyatik - Doğu Akdeniz - Kızıldeniz - Körfez - Hazar 

Denizi 
3. Yakın kıta havzası: Avrupa - Kuzey Afrika - Güney Asya - Orta ye Doğu Asya 

 
İç içe geçen dairevi kuşaklardan oluşan bu havzalar Türkiye'nin bölgesel etki alanlarının 
(hinterland) kademeli bir tarzda genişletilerek uluslararası küresel konumunun güçlendirilmesi 
hedefine yönelik dış politika stratejisinin jeopolitik temelidir. Türkiye ancak bu jeopolitik 
kuşaklar arasındaki geçişkenliği ve karşılıklı bağımlılığı iyi değerlendirebilen ve bunu iç siyasi 
kültür ile bütünleştirebilen bir yenilenme içine girerse uluslararası sistemin edilgen çevre unsuru 
olmak konumundan kurtulabilir. Aksi takdirde bugünkü siyasi elit ülke jeopolitiğini başka siyasi 
güç merkezlerinin stratejik düzenlemelerinin taktik faktörü olarak görmeye devam ederse 
hem bu jeopolitik kuşaklar üzerindeki itibarını kaybedecek hem de kendi iç bütünlüğünü ile 
koruyamayan bir statükoya bağımlı olacaktır.  
 

İİkkiinnccii  BBööllüümm  
YYaakkıınn  KKaarraa  HHaavvzzaassıı  

BBaallkkaannllaarr--OOrrttaaddooğğuu--KKaaffkkaassllaarr  
 
Türkiye'nin yakın kara havzası, kara sınırlarının doğrudan irtibat halinde olduğu üç bölgeyi 
kapsamaktadır: Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar. … Balkanlar ve Kafkaslar Avrasya ana 
kıtasının kuzey-güney istikametindeki iki önemli geçiş bölgesini oluşturmakta, Ortadoğu ise 
Hint yarımadasının batısından başlayan Güney-Batı Asya’nın Kuzey Afrika ile kesişim alanı için 
kullanılmaktadır. 
 
Türkiye'nin dış politikasını doğrudan etkileyen temel meseleler de, bu politikayı şekillendiren 
ana unsurlar da bu yakın kara havzasındaki oluşum ve gelişmelerin tabii neticeleridir. Türkiye 
daha önceki dönemlerde olduğu gibi Batı Avrupa ile bütünleşme ve bölge ötesi ittifak 
ilişkilerinin cazibesiyle bu yakın havza ile yabancılaşma hatasına düşmemelidir. 
Unutulmamalıdır ki, Türkiye'nin uluslararası konum içindeki siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığı 
bu havzada sahip olduğu etkinliğe ve performansa bağlı olmaya devam edecektir. 
Türkiye'nin iç bütünlüğü dahi bu havza içindeki faktörlerle doğrudan ilgilidir. Balkanlar, 
Kafkaslar ve Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinde etkili olamayan bir Anadolu ülkesi ne bu 
hassas jeopolitik alan üzerinde bütünlüğünü muhafaza edebilir ne de dünyaya açılabilir. 
 
I. Tarihi / Jeopolitik Zorunluluklar ve Balkanlar 
Siyasi tabirlerin ortaya çıkışı bazen siyasi olayların gelişmesinden daha önemli ipuçları verebilir. 
19. yüzyıla kadar Osmanlı'nın Avrupa toprakları için Avrupalılar European Turkey, Turkey 
d'Europe, Turkey in Europe (Avrupa Türkiyesi, Avrupa'daki Türkiye) vb. tabirler kullanırken Osmanlı 
Devleti Avrupa-i Osmani ve Rumeli-i Şahane gibi isimleri tercih ediyordu.  
 
Balkanlar ve Balkan yarımadası, tabirleri siyası literatürde ilk olarak 1808'de Alman coğrafyacı 
A. Zeune tarafından kullanıldı. 
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19. yüzyılın sonlarından itibaren birçok siyaset bilimci ve seyyahın Ortadoğu tabirini özellikle 
Balkanlar'ı kastederek kullanmaları bu kavramın coğrafi olmaktan çok kültürel bir zıtlığı ve 
ayrımı ifade etmesi açısından önemlidir. Daha sonra Ortadoğu tabirinin kullanımı 
Müslümanların hakimiyet sahalarının daralmasına paralel bir değişiklik geçirecek ve Doğu-
Batı, Müslüman-Hıristiyan ayrımlarını da yansıtan jeokültürel nitelikli bir kavram halini alacaktır. 
 
Ortadoğu ve Yakın Doğu kavramları, bu açıdan objektif bir coğrafi kavram olmaktan çok 
Avrupa-merkezli sübjektif unsurlar barındıran jeokültürel bir ayırım kavramıdır.    
 
Balkan yarımadası kavramı ile bu bölge için Türk ve Müslüman imajlarından arındırılmış yeni bir 
kimlik tesbit edilirken, Ortadoğu kavramı ile Batı ile Doğu arasında oynak bir siyasi hattın 
sınırları belirlenmiş oluyordu.  
 
Uluslararası hukuk açısından Osmanlı Devleti tasfiye edilmiştir, ama bu tasfiyenin yol açtığı 
jeopolitik ve jeokültürel boşluklar Balkanlar'da yeni çatışma noktalarını beraberinde getirmiştir. 
Bosna ve Kosova'da yaşanan etnik kıyımlardan sonra gerek Boşnak gerekse Arnavut 
unsurların birinci derecede başvurdukları ülkenin Türkiye olması, tarihi bir zorunluluğun ve 
mesuliyetin kendini önemli bir dış politika parametresi olarak dikte etmesinden başka bir şey 
değildir. 
 
Türkiye'nin Balkanlar'daki siyası etki temeli Osmanlı bakiyesi Müslüman topluluklardır. Geçmiş 
dönemde bu toplulukları Türk dış politikasının yükleri gibi görerek göç yoluyla Balkanlar'ı 
boşaltma politikasının yanlışlığı bugün açık bir tarzda ortaya çıkmıştır. Türkiye şu anda 
Balkanlar'da Osmanlı mirasına dayalı tarihi birikimin sağladığı önemli imkanlara sahip 
görünmektedir. Öncelikle Türkiye'nin tabii müttefikleri konumunda olan Müslümanların 
çoğunlukta olduğu iki ülkede (Bosna ve Arnavutluk) bu ortak tarihi birikimi tabii bir ittifak 
haline döndürme iradesi ortaya çıkmıştır. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sancak, 
Kosova ve Romanya’daki Türk ve Müslüman azınlıklar ise Türkiye'nin Balkan politikasının önemli 
unsurlarıdır. 
 
Türkiye'nin Balkanlar'daki kısa ve orta dönem dış politikasının iki önemli hedefi Bosna ve 
Arnavutluk'un istikrarlı bir yapı içinde güçlendirilmeleri ve bölgedeki etnik azınlıkları güvenlik 
şemsiyesi altına alacak bir uluslararası hukuk zemininin oluşturulmasıdır. Bu hukuki zemin içinde 
Türkiye Balkanlar'daki Müslüman azınlıklar ile ilgili meselelerde müdahale etme hakkını 
kazanacak bir garanti elde etme hedefini sürekli gözetmelidir.  
 
Türkiye'nin Balkanlar'da bu tür bir hak elde etmesi ancak ve ancak Türkiye'nin kültürel ve tarihi 
faktörleri de sürekli göz önünde tutan aktif bir Balkan politikası izlemesi ile mümkün olabilir. 
Aksi takdirde Fener Patrikhanesi aracılığıyla Türkiye'nin içindeki ufak Rum azınlığı ile ekümenik 
iddialara kalkış an Yunanistan ve Balkanlar-Kafkaslar çemberinde Ortodoks-Slav etkinliği 
kurmaya kalkışan Rusya karşısında Türkiye sadece Balkanlar üzerindeki etkinliğini kaybetmekle 
kalmayacak, aynı zamanda Boğazlar üzerindeki Rus ve Yunan iddiaları karşısında da 
dayanaksız kalacaktır. 
 
Türkiye asrın başındakine benzer yeni bir Balkan faciası ile karşılaşmamak için hem bölgedeki 
Osmanlı bakiyesi Müslüman toplumların geleceklerini ilgilendiren meselelerde aktif bir politika 
takip etmek hem de bölge içi dengeleri ve bölge dışı faktörleri etkin bir tarzda kullanarak bir 
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Balkan Bloğu karşısında yalnız kalmamaya özen göstermek zorundadır. Bölge dışı faktörler 
içinde bir taraftan Rusya-Almanya arasındaki dengeler yakinen izlenmeli, diğer taraftan da 
bölge içindeki yakın hakimiyet merkezleri olan Avrupa ve Rusya karşısında uzak güç 
merkezleri konumundaki ABD, Japonya ve Çin ile dengeleyici politikalar takip edilmelidir. 
 
Balkanlar'da Türk dış politikasının ekonomik temeli ulaşımdır. Bu çerçevede Balkanlar'ın 
Ortadoğu ve Asya ile gerek kara gerekse deniz ulaşımında etkin bir koordinasyon temin 
edilmeli ve bu ulaşım yolları gerektiğinde hem işbirliği hem de bir dış politika unsuru olarak 
devreye sokulmalıdır. İstanbul-Adriyatik, İstanbul - Tuna hatlarını birleştirecek ortak projelere 
yönelmek suretiyle bölge içi ekonomik ve siyasi oluşumlarda merkezi bir konumda 
bulunulmalıdır. 
 
II. Asya'ya Açılan Kapı ve Kafkaslar 
Tarih boyunca Avrasya’nın değişik bölgelerine yayılan kavim göçlerinin en önemli kavşak 
noktalarından birini oluşturan ve bu nedenle de göreceli olarak küçük bir alanda son derece 
karmaşık bir etnik ve dilsel yapı barındıran Kafkaslar, Anadolu-Akdeniz ve Step-Karadeniz 
nitelikli siyasi güçler arasındaki en önemli rekabet alanlarından birini oluşturmuştur. 
 
Türkiye'nin NATO'ya katılmasında önemli bir etken olan Kars, Ardahan ve Boğazlara yönelik 
Rus talepleri aslında yukarıda bahsettiğimiz tarihi rekabetin tabii bir uzantısı niteliğindeydi. Bu 
taleplerin sonucunda Türkiye'nin NATO'ya girerek Soğuk Savaşın Batı cephesinde yer alması 
Türk-Sovyet sınırını NATO-Varşova Paktı sınırı haline dönüştürerek Kafkaslar ile Doğu 
Anadolu'nun suni bir perde ile bölünmesine yol açmıştır. Son elli yıl içinde bölgede gözlenen 
istikrar bu suni perdenin oluşturduğu katı bir stratejik dengenin ürünüydü. 
 
Ermeni-Azeri çatışması sıradan bir sınır anlaşmazlığının ötesinde sonuçlar doğurmakta ve 
Azerbaycan'ın iç bütünlüğünü ve istikrarını da doğrudan belirlemektedir. Azerbaycan Türkiye 
için genel olarak Kafkaslarda, özel olarak da Güney Kafkasya’da en önemli stratejik 
müttefiktir. Bölgesel bağlantılar açısından bir mukayese yapmak gerekirse Kafkaslarda 
Azerbaycan, Balkanlar'da ise Arnavutluk istikrarlı ve güçlü bir bölgesel konum kazanmadıkça, 
Türkiye'nin her iki bölgedeki ağırlığını artırabilmesi de, yakın deniz havzası içinde olmakla 
birlikte sınır-ötesi etkinlik alanları içinde kalan Adriyatik ve Hazar' a yönelik politikalar 
geliştirebilmesi de mümkün olamaz. 
 
Bu nedenledir ki, öncelikle çok yönlü bir Kafkaslar politikası tayin edilmek ve bu politika ile 
yakın kara havzasının diğer bölgeleri arasındaki bağlantılar kurulmak zorundadır. 
Unutulmamalıdır ki, Kafkaslar, Doğu Anadolu ve Körfez-Doğu Akdeniz hattını kapsayan Kuzey 
Ortadoğu jeopolitik olarak; Azeri petrolü, Doğu Anadolu'nun su kaynakları ve Kuzey Irak 
petrolleri de jeoekonomik olarak bir bütünlük arz etmektedirler. 
 
Bu jeopolitik ve jeoekonomik hat üzerindeki gelişmeler birbirlerinden soyutlanamazlar. 
Dolayısıyla bu hat üzerinde Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinden Körfez'e kadar uzanan kuşağı 
kapsayıcı bir Batı Asya politikası geliştirilmesi zaruridir. Bu Batı Asya politikası Türkiye'nin Orta-
Asya ile ilişkilerini sıhhatli bir tarzda düzenleyebilmesinin de temel şartıdır. Bu bağlantılar 
arasındaki ilişkiler üzerinde etkili olamayan bir Türkiye ne iç ve dış güvenlik parametreleri 
arasındaki ilişkileri fark edebilir, ne de ekonomik güç alanı oluşturacak kaynakları verimli bir 
tarzda kullanabilir. 
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Yakın bir gelecekte bu bölgeleri birbirinden herhangi bir şekilde ayrı düşünmek mümkün 
olamayacaktır. Jeoekonomik açıdan Irak petrol boru hattı, Baku petrol boru hattı ve GAP 
projesi, gelecekleri bir diğerinin başarısına bağlı projelerdir. 
 
III. Kaçınılmaz Bir Hinterland: Ortadoğu 
11. yüzyılda Anadolu'nun Selçuklular tarafından fethi ve bu tepki olarak başlatılan Haçlı 
Seferleri bölgenin bugüne kadar süren jeokültürel ayırım özelliğine kaynaklık etmiştir. Bugün 
Ortadoğu olarak tanımlanan bölge Haçlı savaşlarından bu yana sadece kıtalararası geçiş 
bölgesi ve jeopolitik etkinlik alanı olarak değil, Doğu ile Batı arasındaki jeokültürel hat alanı 
olarak da kendine has bir özellik taşımıştır.  
 
Başka bir deyişle, İslam medeniyetinin bugün Ortadoğu olarak bilinen bölgenin tümüne 
hakim olması, bu bölgenin coğrafi bütünlüğü aşan bir jeokültürel bütünlüğe kavuşmasına 
sebep olmuştur. 
 
Hogarth (1902) ve Churchill'in Ortadoğu'yu asrın başında o zaman Osmanlı Devleti 
egemenliği altında bulunan Arnavutluk ve Balkanlar'dan başlatmaları Ortadoğu 
kavramındaki jeokültürel ve jeopolitik bileşimi ortaya koymaktadır.  
 
Ortadoğu, kendi içinde çıkar çelişkilerine sahip İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın Şark 
Meselesi adı altında formüle edilmiş diplomatik, askeri, siyasi ve kültürel saldırılarının tesiri 
altında kalmıştır. Bir yanda sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, diğer tarafta sömürgeleriyle 
olan ekonomik ilişkilerini garanti altına almak isteyen İngiltere, öte yanda hakimiyet kavgası 
içinde yeni mevziler elde etmek isteyen Fransa ve gerçekleştirdiği Berlin-Bağdat hattını siyasi 
bir niteliğe büründürerek sömürgeciliğe geç katılmış olmanın açığını kapatmak isteyen 
Almanya, iç politik kavgalarla yıpranmış olmakla birlikte çok yönlü diplomasi ile ayakta 
durmaya çalışan Osmanlı Devleti üzerinden Ortadoğu'ya yönelik yoğun bir rekabet içine 
girmiştir. 
 
Soğuk Savaş döneminin çift kutuplu yapılanmasının küresel bölünmelerini yansıttığı için istikrarlı 
bir dönem geçiren Balkanlar ve Kafkasya’nın aksine Ortadoğu bu dönemin bunalımlarının ve 
çelişkilerinin en yoğun yaşandığı alan olmuştur.  
 
Step devi SSCB'nin sıcak denizlere inme politikası ile ABD'nin çevreleme doktrininin en yoğun 
çatışmaları doğurduğu alan Ortadoğu olmuştur. ABD yönetimi Türkiye'nin kuzeydoğusundan 
başlayan, İran ve Pakistan'ın kuzeyinden Afganistan'a uzanan bir hattı iki bloğun en hassas 
jeopolitik kuşağı ve bir anlamda ABD çıkarlarını koruyucu kalkanın stratejik mihveri olarak 
görürken, SSCB aynı yıllarda tarihi jeopolitik stratejisinin doğrultusunda bir taraftan Basra 
Körfezini çevreleyen Afganistan-Suriye-Güney Yemen-Etiyopya hattında sağlam bir jeopolitik 
zemin kurmayı planlamakta, diğer taraftan Türkiye, İran ve Irak'taki iç politika dengelerini 
zorlayarak Kafkasya'dan Basra'ya kolay iniş yollarını aramaktaydı. Küresel ölçekli bu jeopolitik 
kutuplaşma, İsrail'in kurulması ve hızlı bir yayılma stratejisi takip etmesiyle birlikte ortaya çıkan 
bölge-içi jeokültürel ve jeopolitik gerilime paralel bir seyir takip etmiştir. 
 
Seksenli yılların başında Brzezinski'nin İslami uyanışı Amerikan çıkarlarını tehdit eden bir gelişme 
olarak değerlendirmesinden sonra, Fukuyama'nın doksanlı yılların hemen başında Tarihin 
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Sonu tezinde İslam dünyasını Batı değerlerini tehdit eden yeni karşı kutup olarak göstermesi  
ve Huntington'ın doksanlı yılların ortalarına doğru İslam dünyasının medeniyetler çatışmasının 
merkezinde yer aldığını iddia etmesi bu yeni jeokültürel kutuplaşma imajının süreklilik arz eden 
unsurları olarak görülebilir. Richard Falk'un son derece haklı tanımlaması ile jeopolitik bir 
dışlamaya yönelen bu yaklaşım biçimi özellikle Bosna dramından bu yana İslam dünyasının 
bu yeni jeokültürel kutuplaşmanın müsebbibi değil mağduru olduğunun ortaya çıkmasıyla 
birlikte doksanlı yılların sonlarına doğru ivmesini kaybetmiştir. 
 
Medeniyetler çatışması tezinde Türkiye'yi ait olduğu medeniyet çevresinden çıkmak isteyen 
ancak girmek istediği medeniyet çevresince de reddedilen bir torn country (parçalanmış/yırtık 
ülke) olarak tanımlayan Huntington’ın  bu ülke için biçtiği konumun aksine, benimsenecek 
kuşatıcı ve kapsayıcı bir medeniyet aidiyeti, Türkiye'yi hem kendi içinde farklılaşmakla birlikte 
bütünlüğünü koruyabilen bir ülke hem de bölgesindeki jeokültürel kutuplaşma temayülünü 
aşabilen önemli bir güç haline getirecektir. Türkiye’nin kendi medeniyet tecrübesinden 
hareketle evrensel kültüre yapabileceği en önemli katkılardan birisi de bu jeokültürel 
dışlanma tuzağını bozarak yeni bir medeniyet açılımına girmesi olacaktır. 
 
ABD liderliğinde gerçekleştirilen ve hemen hemen bütün büyük Batılı güçlerce fiilen 
desteklenen Körfez müdahalesindeki ortak tavra rağmen, bu güçlerin bölge meselelerine 
bakışlarında farklılaşmalar tebarüz etmiştir. ABD'nin dual containment (ikili çevreleme) doktrini 
ile hem İran hem de lrak'a yönelik dışlama tavrını sürdürdüğü bir dönemde AB üyesi ülkelerin 
İran ile yoğun ekonomik ilişkiler içine girmesi bu farklılaşmanın tipik bir misalidir. Fransa - Suriye 
ilişkilerindeki yakınlaşma ve benzeri ikili ilişkiler düzeyinde yaşanan gelişmeler de bölgede 
gittikçe artan bir çıkar-temelli ve kısa dönemli ittifaklar politikasının gelişmekte olduğunu 
göstermektedir.  
 
Ortadoğu Barış Sürecinden sonra gittikçe artan bir yoğunluk gösteren Türkiye- İsrail ilişkileri 
Soğuk Savaş süresince dikkatli bir denge politikası izleyen Türkiye'nin bölgeye bakışında ciddi 
bir değişim olduğu kanaatini yaygınlaştırmıştır. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin üçüncü 
taraflara yönelik olmayan taktik nitelikli bir ilişki olduğunun vurgulanmasına rağmen, bu ilişkinin 
gittikçe yaygınlık ve derinlik kazanması Türkiye ile bölgedeki Arap ülkeleri arasında ciddi bir 
güven probleminin doğmasına yol açmıştır. 
 
Bu asrın ilk çeyreğinde Ortadoğu bölgesinin en stratejik kuşaklarını kaybeden, ikinci ve 
üçüncü çeyrekte bölge ile genelde bir yabancılaşma süreci yaşayan, dördüncü çeyrekte ise 
tekrar yöneldiği bölgede inişli çıkışlı ilişkiler zinciri geliştiren Türkiye bölge ile olan ilişkilerini 
yeniden ve köklü bir şekilde değerlendirmek zorundadır. Özellikle AB ile yaşanan ve üyelik 
sürecini gittikçe imkansızlaştıran gerilimli ilişkiler ağı Ortadoğu'ya yönelik kapsamlı bir bölgesel 
stratejinin geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Aynı anda hem Avrupa'dan hem de 
Ortadoğu'dan kopan bir Türkiye'nin bölge ve kıta ölçekli politikalarda başarılı olabilmesi 
mümkün değildir. 
 
IV. Yakın Kara Havzasındaki Sınır Esneklikleri ve Komşu Ülkelerle İlişkiler 
Osmanlı Devleti'nin yedi yüz yıllık birikiminin varisi olarak görülen Türkiye, yakın kara 
havzasındaki insan unsuru için hala bir siyasi merkez olarak görülmektedir.  
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Türkiye'nin son yıllardaki en temel dış politika açmazı, Gürcistan hariç (son yıllarda Bulgaristan 
da buna eklenebilir) bütün komşuları ile konjonktürel gerginlikler yaşadığı bir süreç içinde 
bölgesel politikalar üretme çabası içine girilmiş olmasıdır. 
 
Sınır boylarının ötesinde kurulan ittifaklar bu sınırlar üzerinde etkin bir faktör olarak devreye 
sokulabildiği ölçüde değerlidir. Türkiye'nin Bosna ve Arnavutluk ile girdiği ittifak ilişkileri 
Bulgaristan ile Yunanistan'ın bir karşı blok oluşturmasının önüne geçilebildiği takdirde etkin bir 
tarzda yürüyebilir. Aynı şekilde Azerbaycan ile girilen ittifak ilişkisi Rusya, Ermenistan ve İran 
arasında bir karşı denge ittifakının önüne geçebilecek dış politika opsiyonları devreye 
sokulabildiği ölçüde geniş kapsamlı bir petrol politikasının temelini dokuyabilir. Bunun 
gerçekleşmemesi sonucudur ki, iyi niyet dolu bütün demeçlere rağmen Azerbaycan'ın Türkiye 
ile Rusya arasında sürekli bir denge politikası gözeten yaklaşımının önüne geçilememiştir. İsrail 
ile girişilen sınır ötesi ittifakın gerekçesi ne olursa olsun sonucu itibariyle Türkiye'yi güney ve 
doğudaki yakın komşularının tümüyle aynı anda bunalımlı ilişkilere itmiş olması da, sınır boyları 
ile sınır ötesi ittifak arayışları arasındaki denge faktörünün tipik bir yansımasıdır. 
 
Komşu ülkelerle ilişkilerde yaşanan bu gerilimleri aşabilmek için yapılması gereken şey bu 
ülkelerle ilişkileri rejimler ve bürokratlar arasındaki uzun ve çetin süreçten çıkararak 
toplumlararası ilişkilerin yoğunlaştığı ekonomik ve kültürel unsurların ağırlık taşıdığı daha geniş 
bir zemine yaymaktır. Son iki asır içinde birbirlerini karşılıklı olarak birçok kereler ezmiş ve işgal 
etmiş olan Almanya ve Fransa’nın II. Dünya Savaşı sonrasında karşılıklı ekonomik ve kültürel 
ilişkilerinin sağladığı yoğunlukla siyasi ve askeri bunalımları aşabilmiş olması bu konuda güzel 
bir örnektir. 
 
Yakın komşularımızın asırlarca Osmanlı yönetimi altında kalmış olması bu rejimleri sürekli 
müteyakkız halde tutmakta ve karşı psikolojik tepkiler, müzakerelerin öncelikli şartı olan güven 
ortamının sağlanamaması dolayısıyla, siyasi diyalogların etkisini kaybetmesine yol 
açmaktadır. Özellikle Yunanistan bu psikolojik faktörü ince bir diplomasi ile Demokles'in kılıcı 
gibi sürekli olarak tepemizde tutmaktadır. 
 
Türkiye de yakın komşuları ile yaşamakta olduğu güven bunalımını aşabilmek için geniş 
kapsamlı bir barış planı ile ekonomik ve kültürel ağırlıklı ilişkileri geliştirme paketini aynı anda 
devreye sokmalıdır.  
 
Türkiye bölgede etkin olmak istiyorsa komşuları ile arasında elektronik nitelikli Berlin Duvarı 
oluşturmak yerine var olan duvarları da aşabilen politikalar üretmelidir. Türkiye'nin yakın 
komşuları ile olan ilişkilerinin sürekli gergin tutulması da, bu sınırların kah Kuzey Irak'ta olduğu 
gibi iç savaşla, kah İran'la olan ilişkilerde olduğu gibi ideolojik gerekçelerle, kah Suriye 
örneğinde olduğu gibi arızi bunalımların kronikleştirilmesi suretiyle istikrarsızlaştırılması da 
aslında dolaylı olarak Türkiye'yi sınırlarına hapsederek kontrol altında tutmaya yöneliktir.  
 
Türkiye'nin belli aralıklarla Yunanistan ve Suriye ile gerginlikler yaşamaya alıştırılması, ağır sıklet 
güreşçisinin hafif sıkletlerle idman yapması gibidir ve Türkiye'nin gerçek potansiyelini 
kullanamaması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye artık bu ölçeklerin üzerine çıkmak ve bu 
ülkelerle ilişkilerini daha büyük ölçekli politikalarının alt unsurları olarak değerlendirmek 
zorundadır. 
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BM, NATO ve AB ile ilişkilerde sürekli olarak birbirlerini kollayan Türkiye ve Yunanistan'ın bu 
karşılıklı zaafı diğer ülkeler tarafından gerektiği anda ciddi şekilde istismar edilmiştir. Bu istismar 
Türk-Yunan ilişkilerini Türk-Batı ilişkilerinin birincil derecede önemli bir değişkeni haline 
getirmiştir. … Sürekli kendini tedirgin eden yakın bir tehditle boğuşmak zorunda bırakılan 
Türkiye, ufkunu aksiyoner nitelikli, büyük ölçekli ve küresel nitelikli politikalara açamaz hale 
gelmiştir.  
 

ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
YYaakkıınn  DDeenniizz  HHaavvzzaassıı  

KKaarraaddeenniizz,,  DDooğğuu  AAkkddeenniizz,,  KKöörrffeezz,,  HHaazzaarr  
 
I. Tarihi Arkaplan    
Tarihi veriler açık bir şekilde göstermektedir ki, Anadolu-Balkan eksenindeki bir ülkenin gerçek 
anlamda güçlü olması ancak ve ancak bu ekseni çevreleyen deniz ve su yollarında 
hakimiyet sağlaması ile mümkündür.  
 
Osmanlı Devleti'ni Anadolu-Balkan eksenli bir bölge gücü olmaktan üç kıtaya hakim bir 
dünya devleti haline getiren faktörlerin başında da Ege, Akdeniz ve Karadeniz üzerinde 
kurduğu hakimiyet ile Kızıl Deniz, Hint Okyanusu ve Hazar gibi çevre denizlere açılabilecek 
boyutta deniz gücüne ulaşması gelmektedir.  
 
Avrupa'nın bu çerçevede Avrasya ana kıtasını kuşatan açık denizlerde oluşturduğu ekonomi-
politik alan ve bu alandan beslenen dünya sistemi Osmanlı Devleti'nin Avrasya bünyesinde 
oluşturduğu güç temerküzünü sarsmıştır. Avrupalı güçlerin açık denizlerde ve bu açık 
denizlerin bağlantı havzalarında kurduğu stratejik hakimiyetin Avrasya'nın iç denizleri ve su 
havzaları üzerinde yaptığı baskılar, sömürgeciliğin Osmanlı Devleti'nin hayat alanını daralttığı 
sürecin dönüm noktasını oluşturmuştur. 
 
Osmanlı Devleti'nin merkez eksende çökmeye başlamasının dönüm noktası, 1827'de Fransız, 
İngiliz ve Rus ortak gücünün Osmanlı donanmasını Navarin’de tamamiyle yok etmesidir. 
Osmanlı Devletinin Yunanistan isyanı ile Balkanlar'da başlayan çözülmesi de Doğu 
Akdeniz'deki deniz gücünün yok olması ile doğru orantılıdır. 
 
II. Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye'nin Deniz Politikaları 
Böylece Türkiye'nin çevresindeki deniz havaları ve su yolları ile olan ilgisi Anadolu yarımadasını 
jeopolitik eksen olarak algılayan bütüncül bir strateji çerçevesinde ele alınmamış, bloklar arası 
ve blok-içi rekabetlerden etkilenen koordinesiz taktik adımlar ile sınırlı kalmıştır. Bu çerçevede 
Soğuk Savaş süresince bir taraftan dönemin süper gücü olan SSCB'nin Karadeniz ve 
Boğazlardaki baskısı sürekli olarak hissedilmiş, diğer taraftan Ege'de ise basiretsizce 
Yunanistan'a terk edilen adaların oluşturduğu status quo Türkiye'nin denizlerdeki hareket 
alanını önemli ölçüde daraltmıştır. 
 
Ortadoğu ve Süveyş üzerindeki çok önemli stratejik etkiye sahip olan Doğu Akdeniz bölgesi 
de sadece Kıbrıs'a endeksli olarak ele alınmıştır. Kıbrıs'ın geniş ölçekli bir deniz stratejisinin 
önemli bir sacayağı olarak algılanması gerekirken bütün deniz stratejisi Kıbrıs bunalımına göre 
ayarlanır hale gelmiştir. Türkiye uzun önemli bir deniz stratejisinin taktik adımları olarak değil, 
1964 ve 1967 yıllarındaki Kıbrıs bunalımlarının dayatması olarak NATO'dan kısmen bağımsız 
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alternatif deniz politikalarına ve askeri güç oluşumuna yönelmiştir. Stratejik yönelişin taktik 
adımları belirlemesi gerekirken taktik bir bunalım stratejik durağanlığı zorlamıştır. Bu açıdan 
Kıbrıs bunalımı göz ardı edilerek Türk dış politikasının genel yönelişleri de, deniz stratejisindeki 
değişmeler de anlamlı bir çerçeveye oturtulamaz. 
 
III. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Yeni Deniz Stratejisinin Unsurları 
Soğuk Savaş döneminin bloklar arası rekabete ve NATO yükümlülüklerine ayarlı 
konjonktürünün yerini anlık tepkilerin stratejik sonuçlar doğurduğu dinamik bir süreç almış 
bulunmaktadır. Bu dinamik konjonktürde anlık tepkilerdeki ufak hatalar bile uzun dönemli 
stratejilerde büyük sapmalar meydana getirebilir. Bunun için de savunma tepkili Soğuk Savaş 
şartlanmaları terk edilerek aktif ve atak bir tavır sergilenmelidir. Deniz havzalarının stratejik 
değerlendirmesi bu açıdan yeniden gözden geçirilmek zorundadır. 
 
1. Karadeniz Havzası ve Bağlı Su Yolları 
Soğuk Savaş döneminin sona ermesi Türkiye'nin alışılagelmiş deniz ulaşım ve strateji 
yapılanmasında ve Karadeniz'in bu yapılanma içindeki konumunda önemli değişiklikler 
yapmış bulunmaktadır. … Yeni aktörlerin Karadeniz'in kuzeyindeki merkezi güç olan Rusya ile 
yaşadığı çelişkiler Türkiye-Ukrayna, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin gelişmesine ivme kazandırmış 
ve Türkiye'yi Karadeniz'in en geniş kıyıya sahip ülkesi konumuna getirerek önemli bir 
diplomatik avantaj sağlamıştır. 
 
Türkiye artık Karadeniz'i savunma stratejisinin bir parçası olarak sadece Boğazlarla dünyaya 
açılan, dolayısıyla da kuzey komşusuna karşı bir koz olarak kullanılabilen bir deniz sahası 
olarak görmekten kurtulmalıdır. 
 
Aksine, atak bir politika ile Karadeniz Türkiye'nin bir taraftan Doğu ve Kuzey Avrupa'ya, diğer 
taraftan Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılmasını sağlayacak bir deniz yolu olarak görülmeli ve 
bu doğrultuda bir altyapı çalışmasına gidilmelidir. Karadeniz İşbirliği Örgütü doğrultusunda 
başlamış olan çalışmaların rasyonel bir ekonomik işbirliği ve siyasi güvenlik çerçevesi 
oluşturmaktan çok, Türkiye'nin AB’ye karşı bir kozu olarak telakki edilmesi ve üye sayısı ve 
faaliyet alanı itibariyle çok ihtiraslı bir kapsamı öngörmesi dolayısıyla istenilen neticelere 
ulaşılamamıştır. Bunun yerine daha dar kapsamlı fakat daha etkin projeler geliştirilmek 
zorundadır. 
 
Türkiye'nin Karadeniz ile ilgili stratejisi sadece askeri alanla sınırlı kalamaz. Bu havza özellikle 
ekonomik açılım için etkin bir tarzda kullanılmalıdır. 
 
2. Avrasya'nın Stratejik Düğümü: Boğazlar 
Uluslararası ilişkileri ve küresel dengeleri etkileme kapasitesine sahip 16 önemli su yolu kesişim 
bölgesi ve boğaz, önemlerine göre iki ana grupta toplanır. Birinci grupta küresel ulaşımda 
birinci derecede önemli merkezi boğazlar, ikinci grupta ise daha yerel ve kıtasal öneme 
sahip olanlar yer almaktadır. 
 
Küresel stratejik dengeler açısından büyük öneme sahip birinci grupta yer alan boğazlar 
küresel ticaret ve hammadde akışı, jeoekonomik aktarım hatları, kıtalararası etkileşim 
bölgeleri, küresel ve bölgesel güvenlik stratejileri ve güç dengeleri açısından son derece 
belirleyici konumda bulunmaktadır: (i) Asya ile Avrupa'yı ayıran ve Karadeniz'i Akdeniz'e 
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bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları; (ii) Asya ile Afrika'yı ayıran ve Akdeniz'i Kızıldeniz'e 
bağlayan Süveyş Kanalı; (iii) yine Asya ile Afrika'yı ayıran ve Kızıldeniz'i Hint Okyanusuna 
bağlayan Babü'l-Mendeb Boğazı; (iv) Arap yarımadası ile Asya kıtasının güney Hint kuşağını 
ayıran ve hammadde kaynakları açısından son derece zengin Basra Körfezini Hint 
Okyanusuna bağlayan Hürmüz Boğazı; (v) Avrupa ile Afrika'yı ayıran ve Akdeniz'i Atlas 
Okyanusuna bağlayan Cebelitarık Boğazı; (vi) Asya kıtasını Endonezya ve Avustralya 
takımadalarından ayıran Malakka Boğazı; (vii) Güneydoğu Asya takım adalarını ayıran ve 
Hint Okyanusunu Pasifik Okyanusuna bağlayan Sunda ve Lombok geçitleri ve (viii) Güney ve 
Kuzey Amerika'yı ayıran ve Atlas Okyanusunu Pasifik Okyanusuna bağlayan Panama Kanalı. 
 
Osmanlı Devleti'nin kader çizgileri ile Boğazlara yönelik düzenlemeler arasında da son derece 
çarpıcı bir paralellik vardır.  
 
Boğazlar ve Karadeniz 1484-1535 yılları arasında yabancı devletlerin ticaret ve savaş 
gemilerine kapalı tutulmuştur. 
 
1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması ile Rus ticaret gemilerine Boğazlardan serbest geçiş 
hakkı tanınması, bu anlamda gerek Osmanlı Devleti'nin kader çizgisi gerekse Boğazların bu 
kader çizgisi içindeki yeri bakımından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Daha önce 
tanınan ve Osmanlı Devleti açısından etken iradeyi yansıtan bir lütuf niteliği taşıyan serbest 
geçiş haklarının yerini edilgen taviz niteliği taşıyan ve yabancı güçlerin Osmanlı Devleti 
üzerindeki dolaylı etkisini yansıtan ikili ve çok aktörlü düzenlemelerin alması, Osmanlı 
Devleti'nin uluslararası güç hiyerarşisindeki yerinin düşmesi ile Boğazlar üzerindeki denetimini  
kademeli bir şekilde kaybetmesi arasındaki paralelliği ortaya koymaktadır. 
 
1774-1840 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Rusya ve İngiltere arasındaki rekabetteki rolünü 
yansıtan ikili anlaşmalarla belirlenen Boğazlar statüsü Osmanlı Devleti, İngiltere, Rusya, Fransa, 
Avusturya ve Prusya arasında imzalanan 1840 Anlaşması ile birlikte birçok devletin müdahil 
olduğu çok taraflı anlaşmalarla belirlenmeye başlamış ve uluslararası düzenlemelerin önemli 
gündem maddelerinden birisi olmuştur. Bu anlaşma ile taraflarca benimsenen Boğazların 
barış zamanında yabancı devletlerin savaş gemilerine kapalılığı ve ticaret gemilerine açıklığı 
ilkesi 1841 Londra sözleşmesi, 1856 Paris Sözleşmesi, 1871 Londra Anlaşması ve 1878 Berlin 
Anlaşması ile teyit edilmiştir. 
 
Sevr Anlaşması ile uluslararası Boğazlar komisyonu kurulması ve Çanakkale Boğazı'nın Avrupa 
kıyılarının Yunanlılara verilmesi ile birlikte Boğazlarcın statüsü ile Osmanlı Devleti'nin kaderi 
arasındaki bağlantı tarihi tecrübe şeklinde bir kez daha teyit edilmiştir.  
 
Lozan Anlaşması ile birlikte kabul edilen Boğazlarcın Tabi Olacağı Usule Dair Mukavelename 
ile yapılan düzenlemede savaş ve barış durumu gözetilmeksizin ve deniz ve hava ayrımı 
yapılmaksızın mutlak bir ulaşım serbestliği öngörülerek bir anlamda Türkiye'nin egemenlik alanı 
Boğazlarcın uluslararası kullanımı adına ciddi şekilde daraltılmıştır. 
 
1936 yılında imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'nin egemenlik alanını sınırlayan 
bu statüyü Türkiye lehine değiştirerek bir anlamda Lozan Anlaşmasının yol açtığı egemenlik 
zaafları ile ilgili önemli bir boşluğu doldurmuştur.  
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Montrö Sözleşmesi Boğazlar konusunda 1774'ten beri süregelen Rus baskısını önemli ölçüde 
azaltan ve Türkiye'nin egemenlik alanını genişleten sonuçlar doğurmuştur. … SSCB'nin 
Boğazlar ile Kars ve Ardahan bölgelerine yönelik talepleri Montrö'de tesis edilen statüye 
yönelik ilk ciddi tehdidi oluşturmuştur. Bu tehdit bir taraftan Soğuk Savaşın ilk habercilerinden 
birisi olurken, diğer taraftan Türkiye'nin II. Dünya Savaşı süresince sürdürdüğü tarafsızlık 
politikasını terk ederek Batı Bloğu içinde yer alma yönünde stratejik bir yöneliş içine girmesine 
yol açmıştır.  
 
II. Dünya Savaşını Berlin'den Pasifik'e uzanan bir Avrasya step imparatorluğu gücü olarak 
bitiren SSCB'nin Boğazlar üzerindeki baskısı ile Avrasya'yı Rimland stratejisi ile denizden ve kıyı 
ülkelerden kuşatmaya yönelen Amerikan stratejisi arasındaki onulmaz jeopolitik çelişki 
Türkiye'yi klasik Osmanlı diplomasisinin yolunu takip etmeye yönlendirmiştir. 
 
Dört Sovyet ana donanmasından biri olan Karadeniz donanmasının açık denizlere çıkış 
noktasının, karşı blok üyesi olan Türkiye tarafından Montrö'nün verdiği yetkilerle tutulmuş 
olması SSCB'nin Soğuk Savaş süresince devam eden kuşatılmışlık psikolojisinin en çarpıcı 
unsuru olmuştur. 
 
Soğuk Savaş sonrasında Boğazlarla ilgili yaşanan en yoğun tartışmaların Hazar petrolünün 
aktarımı meselesinde ortaya çıkması jeoekonomik önemin artışının çarpıcı bir göstergesi 
olarak görülebilir. … Bu çerçevede Boğazlar artık güvenlik parametresinin ağırlık taşıdığı 
jeopolitik önemin ötesinde küresel ve bölgesel ölçekli jeoekonomik ve jeokültürel 
yapılanmanın da odak noktalarından birisi olmaktadır.  
 
Boğazlar gibi Afroavrasya ana kıtasının stratejik düğümünü elinde tutmak, büyük avantajları 
ve riskleri beraberinde getirir. Türkiye, Soğuk Savaşın getirdiği dinamik uluslararası konjonktür 
de Boğazlarla ilgili olarak genel stratejik çerçeve içinde tutarlılık arz eden ve riskleri minimuma 
indirirken avantajları maksimuma çıkaran esnek bir diplomasi yöntemi geliştirmek zorundadır. 
 
Montrö'nün öngördüğü çerçeveden sapmadan, Türkiye'nin ticari ve kültürel merkezi olan 
İstanbul'un güvenliği ile Boğazlarcın statüsü arasındaki bağımlılığı göz önünde bulunduracak 
şekilde Türkiye’nin denetiminin artırılması öncelikli hedef olmalıdır. Dünyanın başka hiçbir 
boğaz ve su yolu geçiş hattı üzerinde İstanbul çapında bir şehir bulunmamaktadır ve bu 
durum iki açık denizi bağlaması dolayısıyla uluslararası su yolu kabul edilen Boğazlara kendine 
has bir özellik katmaktadır. … Türkiye Boğazlar üzerinde yaptığı tasarrufları uluslararası barışçıl 
geçişleri engellemek için değil, kendi iç hayat alanının güvenliğini sağlayabilmek için 
gerçekleştirmekte olduğunu sağlam bir diplomatik mantık ve söylem ile hukukileştirme 
zorunluluğuyla karşı karşıyadır. 
 
3. Doğu Akdeniz Havzası: Ege ve Kıbrıs 
Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege politikası da Soğuk Savaş sonrası konjonktür çerçevesinde yeniden 
gözden geçirilmelidir. Ege'den soyutlanmış ve Kıbrıs Rum Kesimi ile güneyden çevrilmiş bir 
Türkiye'nin dünyaya açılma kapıları önemli ölçüde sınırlanmış demektir. 
 
a. Deniz Hayat Alanı ve Ege 
Benzer bir konuma sahip olan Kızıldeniz ve Basra Körfezinin aksine her üç kıtaya da son 
derece optimum bir uzaklıkta bulunan ve her hangi bir kara engeli ile karşılaşmaksızın her üç 
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kıtaya da açılabilen Ege Denizi, bu yönüyle sadece bu denize kıyıdaş olan Türkiye ve 
Yunanistan açısından değil, başta Karadeniz'e kıyıdaş olan ülkeler olmak üzere her üç kıta ile 
ulaşım ve ticaret bağına ihtiyaç hisseden bütün bölgesel ve küresel güçler için de birinci 
derecede stratejik öneme sahiptir. 
 
Ege adalarının yoğunluklu bir şekilde Yunanistan'ın elinde bulunması Türkiye'nin yakın deniz 
havzası politikalarının en önemli darboğazını oluşturmaktadır. Ege'deki temel problem 
kaynağı jeolojik ve jeopolitik gerçeklik ile cari statüko arasındaki onulmaz çelişkidir. 
 
Türkiye'nin de desteklediği 6 millik karasuları esasına göre şekillenen cari statükoya göre bile 
Ege Denizinin sadece %8.8'i Türkiye'nin hakimiyetindedir. Yunanistan'ın beğenmediği bu 
statükodaki payı %35'i bulurken, Ege'nin %56.2'lik kısmı açık denizlerdir. 12 millik uygulamaya 
geçilmesi halinde ise Türkiye fiilen Yunanistan'ın izni olmadan Ege'ye çıkamaz hale gelecektir. 
Bu durumda açık denizler Ege'nin %26'sına gerilerken,Yunanistan’ın hakimiyet alanı %63.9'a 
çıkacak ve Ege Yunanistan'ın bir iç denizi halini alacaktır. Türkiye'nin payı ise %10 civarında 
olacaktır. 
 
Yunan tezinin geçerlilik kazanması Türkiye'yi sadece stratejik bir kuşatılmışlık ile karşı karşıya 
bırakmayacak, ekonomik faaliyetlerini de doğrudan etkileyecektir. Bir misal ile ortaya koymak 
gerekirse, Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık %88'i deniz ulaşımı ile sağlanmakta ve bu ulaşımın 
Akdeniz kıyılarına doğrudan ulaşan kısmı dışındakileri (yaklaşık %65) Ege Denizinden 
geçmektedir. … Türkiye limanlarının yaklaşık 120 milyon tonluk yükleme ve boşaltma 
kapasitesinin bölgelere dağılımı da Ege'nin Türkiye'nin ticari altyapısı içindeki vazgeçilmez 
konumunu ortaya koymaktadır. Bu kapasitenin yaklaşık %25'i Akdeniz, %21'i Ege, %41'i 
Marmara ve %13’ü Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır. Ege'nin özellikle Marmara ve 
Karadeniz kapasitesinin geçiş havzası olduğu da göz önüne alınırsa bu geçiş denizinin taşıdığı 
jeoekonomik önem daha da açık bir şekilde anlaşılabilir. 
 
Ege'de, Türkiye'nin hayat alanını daraltan cari statükoyu bile yeterli görmeyerek daha da 
yayılma politikası izleyen Yunanistan ile olan gerginlikler genel bir deniz stratejisi çerçevesinde 
yeniden değerlendirilmek zorundadır. Bunun da en önemli aracı Türkiye'nin Ege'deki 
uluslararası alanları daha etkin bir şekilde kullanacak güçlü bir ticaret filosuna sahip olmasıdır. 
Yunanistan'ın bu konudaki üstünlüğü sadece Ege’deki denetim alanının genişliğinden değil, 
sahip olduğu deniz taşıma kapasitesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Türkiye gerçek anlamda bölgesel bir güç olma iradesinde ise, Ege'den Adriyatik'e, Süveyş'ten 
Kızıldeniz üzerinden Körfez'e uzanan deniz yolları üzeride siyasi ve ekonomik etkisini artırmak 
zorundadır. Karadeniz ve Ege Denizini açık denizlere açan her noktada Türkiye’nin etkin bir 
politika takip etmesi kaçınılmazdır. 
 
Kardak bunalımı esnasında Türkiye'nin Avrupa ülkeleri nezdindeki teşebbüsleri çerçevesinde 
dağıtılan haritalarda Kardak kayalıklarının Yunanistan'ın iddia ettiği şekilde 12 mil sınırları 
içinde gösterilmiş olması Türkiye'nin egemenlik iddialarını zedeleyen affedilemeyecek bir hata 
olmuştur. Bu tür hassas konularda devletin değişik birimleri arasında ortaya çıkan iletişimsizlik 
büyük diplomatik sıkıntılara yol açmaktadır. 
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Meseleyi sıradan bir kayalık olarak görmemek gerekmektedir. Türkiye daha önce yapılan 
ciddi diplomatik ihmallerle Ege'de gerilenebilecek en son noktaya gelmiş bulunmaktadır. 
Bundan sonra verilecek her taviz Türkiye'nin Ege'deki, dolayısıyla Akdeniz-Karadeniz 
bağlantısındaki hayat alanının yok olması neticesine kadar gidecek vahim sonuçlar 
doğurabilir. 
 
Kardak kayalıkları konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan egemenlik tartışması 
ABD'nin Balkanlar, Ege ve Doğu Akdeniz üzerindeki stratejik üstünlüğü ile son bulmuştur. Bu 
bunalımdan ne kendi toprakları olduğunu iddia ettiği kayalıklar üzerindeki egemenliğini 
müzakere masasına getirmeye dayalı çelişkili tavrı ile Türkiye, ne de büyük iddialarla adaya 
çıkardığı askerlerini geri çekmek zorunda kalarak komik bir gerilim şovuna yol açan 
Yunanistan karlı çıkmıştır. Bu bunalımın gerçek aktörü ve kazançlı tarafı ABD'dir. 
 
Ege ve Kıbrıs, kara bağlantısı açısından Doğu Avrupa-Ortadoğu, deniz bağlantısı açısından 
ise Adriyatik Doğu Akdeniz- Körfez hattının iki önemli ayağıdır. Temelde Ortadoğu için 
konuşlandırılmış olan İncirlik üssünden kalkan Amerikan uçaklarının Kardak kayalıklarının 
boşaltılmasına nezaret etmiş olması bu bölgeler arasındaki stratejik bağımlılığı gösteren 
önemli bir işarettir. 
 
Kıbrıs ve Malta'nın -daha sonrada muhtemelen bazı Kuzey Afrika ülkelerinin- AB'ye kabulü ile 
Akdeniz'e doğru kayacak olan Avrupa etki alanına karşı ABD şimdiden askeri ve diplomatik 
denetim mekanizmalarını kurmak istemektedir. … AB'nin ekonomik etki alanının yayıldığı her 
bölgede NATO veya doğrudan ABD yeni bir barış misyonu üstlenmektedir.  
 
b. Türkiye'nin Stratejik Kördüğümü: Kıbrıs 
Asya ve Avrupa'yı ayıran Boğazlar ile Asya ve Afrika’yı ayıran Süveyş Kanalı arasında yer alan 
Kıbrıs aynı zamanda Avrasya-Afrika bağlantısının en önemli su havzaları olan Körfez ve Hazar 
havzaları ile Aden ve Hürmüz su yollarının da nabzını tutacak sabit bir üs ve uçak gemisi 
konumundadır. Haşmetli sömürge devirlerini kapatan İngilizlerin Kıbrıs'ta hala üs 
bulundurmalarının da, adanın Soğuk Savaş süresince en sıcak bunalım alanlarından birisi 
olmasının da temelinde bu ihmal edilemez stratejik konum vardır. 
 
Kıbrıs’ı ihmal eden bir ülkenin küresel ve bölgesel politikalarda etkin olabilmesi mümkün 
değildir. Küresel politikalarda etkin olamaz; çünkü bu küçük ada Asya-Afrika, Avrupa-Afrika, 
Avrupa-Asya arasındaki stratejik bağlantıları doğrudan etkileyecek bir konuma sahiptir. 
Bölgesel politikalarda etkin olamaz; çünkü doğu ucuyla Ortadoğu'ya yönelmiş bir ok gibi 
duran Kıbrıs adası, batı sırtıyla da Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Kuzey Afrika’daki stratejik 
dengelerin temel taşı durumundadır. 
 
SSCB'nin dağılması Orta Asya’dan Avrupa'ya giden enerji ve ticaret hattının Batı Asya, Doğu 
Akdeniz ve Güney Asya’nın alternatif yollar olarak gündeme gelmesine yol açmıştır. Bu yeni 
hatlar ister doğrudan İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz'e, isterse dolaylı olarak Güney 
Asya'dan Aden ve Süveyş üzerinden ya da Karadeniz ve Boğazlar üzerinden Doğu Akdeniz'e 
insin, Kıbrıs sabit bir parametre olarak güzergah üzerinde bulunmaktadır. 
 
Orta Asya-Avrupa bağlantısının Karadeniz'in kuzeyinden sürmesinde Rusya ile birlikte 
menfaati olan Almanya’nın, Kıbrıs Rum Kesimi'ni AB'ye almak konusunda gösterdiği iştiyak, 
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biraz da etkisinin ABD'ye göre zayıf olduğu güney hattı üzerinde önemli bir stratejik ayak elde 
etme çabasının bir ürünüdür. Kıbrıs'ın AB'ye girişi ile birlikte İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz 
çıkışı üzerindeki kontrolünü artıracak olan Avrupa aynı zamanda Ortadoğu bölgesine de 
müdahil bir konum kazanacaktır. Musul ve Suudi Arabistan petrollerinin de Doğu Akdeniz'e 
yöneldiği düşünülürse bu bölgenin enerji hatları açısından taşıyacağı merkezi konumun 
gelecekte küresel rekabetin en temel parametrelerinden biri olacağı açıktır.  
 
Küresel rekabetin bölgesel politikalar ile kesiştiği ikinci önemli alan da Soğuk Savaş sonrası 
konjonktürde kaderleri birbirlerine daha da bağlı bir hale gelen Ortadoğu ile Balkanlar 
üzerindeki etki kurma mücadelesidir. … Ortadoğu'daki bunalımlar Balkanlar'a yansırken, 
Balkanlar'daki dengeler Ortadoğu'yu daha doğrudan etkilemektedir.  
 
Artık gerek küresel gerekse bölgesel dengeler açısından birbirinden bağımsız bir Balkanlar ve 
Ortadoğu politikası değil, merkezinde Doğu Akdeniz'in olduğu bir Ortadoğu-Balkanlar 
politikası vardır ve bu politikada Kıbrıs en temel araçlardan birisidir.  
 
Kıbrıs'a Rus füzelerinin yerleştirilmesi planı ile birlikte Türk Yunan ilişkilerinin kronik meselesi olan 
Kıbrıs'ın bir anda Türk Rus ilişkilerinin önemli bir parametresi haline dönüşmesi adanın bu çok 
yönlü stratejik konumu ile ilgilidir. Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarsızlaştırılması ve bu bölgede 
yeni gerginliklerin ortaya çıkartılması Rusya'ya Hazar petrol havzası ve nakil yolları 
konusundaki politikalarında önemli bir diplomatik manevra alanı kazandıracaktır. 
 
Türkiye Hazar petrollerinin Rusya'nın Novorossisk Limanı üzerinden taşınması görüşünün 
karşısına temelde iki argüman ile çıkmıştır. Bunlardan birisi Boğazlarda deniz trafiğindeki 
tehlikeli yoğunluk, diğeri ise güzergah üzerinde bulunan Kafkasya'daki siyasi gerginliklerdir. 
Çeçenistan’daki bunalımı dondurarak zaman kazanan Rusya, Kıbrıs Rum Kesimi'ne füze 
satışına dayalı bir diplomatik karşı atakla Türkiye'nin öne sürdüğü Baku-Ceyhan hattında da 
benzer bir güvenlik meselesinin olduğu tezini güçlendirecek bir adım almıştı. Doğu 
Anadolu’da yaşanan PKK teröründeki düşüş Rusya’nın Baku-Ceyhan güzergahındaki 
karayolu güvenliği meselesine dayalı genel argümanında bir zayıftık doğurmuştu. Füze satışı 
dolayısıyla Ceyhan limanının açıldığı Doğu Akdeniz'de Kıbrıs eksenli ortaya çıkması muhtemel 
yeni bir gerginlik Rusya'nın eline önemli bir koz daha sunmaktaydı. Rusya Hazar petrolleri ile 
ilgili her yeni inisiyatifte Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığa yol açabilecek olan Kıbrıs kartını Türkiye 
karşısında tekrar devreye sokmaya çalışacaktır.  
 
Bu çerçeve içinde Kıbrıs ne sıradan bir Türk-Rum etnik problemi ne de sadece süregelen bir 
Türk-Yunan gerginliğidir. Bütün bu dengelerden doğrudan etkilenen bir konumda bulunan 
Türkiye, Kıbrıs politikasını, sınırlı bir Türk-Yunan denkleminden çıkararak değerlendirmek 
zorundadır. Kıbrıs artan bir hızla bir Avrasya ve Ortadoğu-Balkanlar (Batı Asya- Doğu Avrupa) 
meselesi haline gelmektedir. Kıbrıs politikası bu yeni stratejik çerçeveye uygun bir tarzda yeni 
bir stratejik çerçeveye oturtulmalıdır. 
 
Kıbrıs Türk toplumunun güvenliği ve koruması konusunda gösterilecek bir zaaf dalga dalga 
Batı Trakya ve Bulgaristan'a -hatta ve hatta Azerbaycan ve Bosna'ya yayılabilir. Bu 
nedenledir ki, Kıbrıs Türk toplumunun korunması sadece bu topluluk açısından değil, diğer 
Osmanlı bakiyesi toplulukların geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. 
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Kıbrıs meselesinin ikinci önemli ekseni ise bu adanın coğrafi konumunun jeostratejik açıdan 
taşıdığı önemdir. … Orada tek bir Müslüman Türk olmamış olsa bile Türkiye'nin bir Kıbrıs 
meselesi olmak zorundadır.  
 
Kıbrıs, Türkiye'nin Hazar-Karadeniz-Boğazlar-Ege Denizi-Doğu Akdeniz-Süveyş-Basra Körfezi 
hattından oluşan yakın deniz kuşağı ile ilgili genel deniz stratejisinin kilit unsuru olarak özel bir 
önem taşımaktadır. 
 
4. Basra Körfezi ve Hint Havzası 
Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinliğini kıtasal etkinliğe dönüştürebilecek diğer iki önemli 
deniz havzası ise Basra Körfezi ve bu körfezin Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e Hürmüz Boğazı 
üzerinden Hint Okyanusuna açılan bağlantı alanı ve havzasıdır. Türkiye'nin dünyanın en 
önemli enerji kaynaklarına sahip olan Körfez'e bu kadar yakın olmakla birlikte bölge üzerinde 
bu derece etkisiz olması dış Politika geçmişinin en önemli zaaflarından birisidir. 
 
Türkiye hala Körfez'le ilgili meselelere ancak ve ancak İncirlik hava üssünün menzil sahası 
kadar ilgili olabilmektedir. Ne Körfez'e kıyı ülkeler Türkiye'yi önemli bir bölge gücü olarak 
görmekte ne de küresel güç odakları Türkiye'ye müzakere tarafı olarak yaklaşmaktadırlar. Son 
Ortadoğu Barış Sürecinde Türkiye'nin açık bir şekilde devre dışı bırakılması da aslında büyük 
güçlerin Türkiye'yi Ortadoğu'nun zengin jeoekonomik kaynaklarından uzakta, Avrupa 
kapılarında bekletilen ve gerektiğinde sigaya çekilen edilgen bir ülke statüsünde tutmak 
istediğini açık bir tarzda ortaya koymuştur. 
 
5. Hazar Havzası 
Hazar Denizi ise Türkiye'nin Orta-Asya'ya açılmasındaki kilit deniz havzasıdır, Azerbaycan, 
Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında Hazar Denizi konusunda Rusya karşısında 
gerçekleştirilecek bir işbirliği Türkiye'nin Orta Asya politikasının temel esaslarından biri olmak 
zorundadır.  
 
Türkiye'nin Hazar Denizi havzasına doğrudan müdahil olması zordur. Ancak bu havza 
üzerindeki etkinlik bu havzayı diğer deniz havzalarına bağlayacak ulaşım hatları üzerindeki 
etki ile sağlanabilir. Deniz bağlantısından yoksun olan Orta Asya ülkelerinin Soğuk Savaş 
sonrası dönemde dünyaya açılması için dört alternatifleri bulunmaktadır. … Bu yollar 
açısından değerlendirildiğinde Batı'ya açılım konusunda Türkiye, İran ve Rusya arasında ciddi 
bir rekabet yaşanmaktadır. 
 
Türkiye'nin böylesi bir konjonktürde sahip olduğu en önemli avantaj bu açılımın güney ve 
kuzey kanadını tutan İran ve Rusya ile aynı anda ortak projeler geliştirebilecek bir konumda 
olmasıdır.  
 
Türkiye'nin Balkanlar-Kafkasya-Kuzey Ortadoğu yakın kara havzası ve Orta Asya-Doğu 
Avrupa-Kuzey Afrika yakın kıta havzaları ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesinin en öncelikli şartı uzun 
dönemli ve koordineli bir deniz stratejisi oluşturmasıdır. Bu stratejinin siyasi, ekonomik ve askeri 
boyutları birbirlerini destekleyici unsurlar olarak devreye sokulmalı; bölgesel ittifak ve 
entegrasyon faaliyetleri bu çerçevede değerlendirilmelidir. 
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DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
YYaakkıınn  KKııttaa  HHaavvzzaassıı    

AAvvrruuppaa,,  KKuuzzeeyy  AAffrriikkaa,,  GGüünneeyy  AAssyyaa,,  OOrrttaa  vvee  DDooğğuu  AAssyyaa  
 
Küresel ve kıtasal nitelikli bunalımlarda kutuplar arası ilişkilerin belirli parametrelere bağlı 
kalma zorunluluğu Türkiye gibi bölgesel güçleri bu parametrelerle, kendilerini doğrudan 
ilgilendiren bunalım alanları arasında denge ve uyum kurmaya yönelik politikalara sevk 
etmiştir.  
 
Yaklaşık yarım asrı bulan bu süre içinde Türkiye, blok-içi sorumluklarının gereği olarak katıldığı 
Kore Savaşı müstesna, kendi sınır boyları ve bölge alanları dışında bir dış politika etkinliğine 
yönelmemiştir.  
 
Küresel statik parametreler dolayısıyla Soğuk Savaş dönemi Türk dış Politikası genelde 
Yunanistan ile ilişkilere ayarlı bir seyir takip etmiştir. Bu da Türkiye'nin dikkatlerinin bölge-ötesi 
ufuklara yönelmesini engellemiştir. Kıta-ölçekli stratejik bir tercih olan AB ile ilişkiler dahi bir 
yandan blok-içi dengelere, diğer yandan Yunanistan ile yaşanan diplomatik rekabete 
ayarlanmıştır. 
 
Türkiye'nin yakın kıta havzası tanımlaması ile hedefimiz, bölgesel ve küresel ölçekli politikalar 
arasında geçişkenliği sağlayan kıta bağlantılarının tesbit edilebilmesidir. Bu da Soğuk Savaş 
sonrası dönemde ortaya çıkan yeni kıta ve havza tanımlamaları çerçevesinde ele alınabilir. 
 
I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Kıta Ölçekli Politikalar ve Tanımlamalar 
İç içe gelişen ve kimi zaman ilginç çelişkiler barındıran bölgesel entegrasyon faaliyetlerinde 
farklı dürtülerle hareket eden üç ülke grubunun etkili olduğu söylenebilir: 
(i) Yeni Uluslararası ekonomik ve politik konjonktür içinde elinde alternatif kozlar bulundurmak 
isteyen büyük güçler;  
(ii) Çift kutuplu statik yapının dağılmasından sonra uluslararası ilişkiler içindeki konumunu 
yeniden tanımlamak zorunda kalan bölgesel güçler;  
(iii) İç siyasi kültür içinde yaşadığı kimlik krizini ya da uluslararası ilişkilerdeki yalnızlığını dünya-
sistemine entegrasyon ile aşmaya çalışan ülkeler. 
 
Çift kutuplu jeopolitik bölünmenin yerini kıta ölçekli ve kıtalararası bloklaşmalar almıştır. … 
Avrupa artık iki süper gücün mücadele ve savunma alanı olmaktan çıkarak kendi çekim 
alanını oluşturan klasik bir merkez haline dönüşmektedir.  
 
Türkiye gerek Avrupa'nın yeni konumu gerekse AB-NATO ilişkileri konusunda birinci derecede 
etkilenebilecek ülkeler arasındadır. 
 
ABD, Avrupa ülkelerinin, özellikle de Almanya'nın, gündeme getirebileceği Avrasya 
stratejisine karşı Asya’ya bakışını yenideni tanımlamaya ve Asyamerika (Asiamerica) sentezini 
hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu uzun dönemli strateji Amerikanın dünya ana kıtası olarak 
bilinen Afroavrasya temel kara kütlesinden izole edilmesi ihtimali karşısında geliştirilmektedir. 
Almanya'nın Asya’nın değişik bölgelerinde yoğunlaşan ekonomik etki alanları Amerika'nın 
Asya’ya yönelik uzun dönemli bloklaşma çabalarının temel sebebidir. 
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ABD ve Avustralya bölge için özellikle Pasifik terimini kullanarak bölgeyi bir kıta (Avrasya) ile 
değil, bir deniz ile (Pasifik) tanımlamaya özen göstermektedir. Bunun temel sebebi böyle bir 
tanımlamanın Amerika ve Avustralya'yı doğal olarak içine alması, Pasifik ile kıyısı bulunmayan 
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini dışlamasıdır. Almanya ise gittikçe artan bir dozda Avrasya 
terminolojisine ağırlık vermektedir, çünkü Avrasya tanımlaması da yeni ekonomi-politik çekim 
alam olan Doğu Asya ile klasik çekim alanı olan Avrupa arasında bir bağ kurmakta ve ABD'yi 
dışlamaktadır. 
 
Bu iki güç merkezini dengelemek ve kendi bağımsız çekim alanını oluşturmak isteyen ülkeler 
ise Doğu Asya ve Asya kimliği tanımlamalarını yaygınlaştırmak istemektedirler.  
 
Tam bir kültürel mozaik niteliği taşıyan Asya kıtası uzun dönemde bu üç çekim alanının karşılıklı 
etkileşimleri ile yeni bloklaşma tecrübelerine şahit olacaktır. Çin ve Hindistan gibi iki 
demografik devi, Japonya gibi bir ekonomik devi, Rusya gibi bir step devini ve -dünyanın en 
stratejik hattını oluşturan Rimland kuşağı üzerinde- İslam dünyasının en büyük güçlerini 
barındıran bu kıta, stratejik mücadelenin önemli sahnelerinden birisi olmaya devam 
edecektir. 
 
II. Küresel ve Bölgesel Güçlerin Yakın Kıta Havzası Politikaları 
Aynı zamanda hem bir Ortadoğu ve Batı Asya, hem bir Akdeniz ve Kızıldeniz hem de bir 
Kuzey ve Doğu Afrika ülkesi olma özelliği taşıyan Mısır stratejik konumu ve tarihi mirasının 
getirdiği jeokültürel özellikler dolayısıyla Asya, Afrika ve Akdeniz dengelerini gözeten bir 
politika takip etmek zorundadır. … Mısır'ın 19. yüzyıldaki sömürgeci rekabetin en yoğun 
yaşandığı ülkelerden birisi olması da bu özelliği dolayısıyladır. … Modern Mısır'a damgasını 
vuran Nasır'ın geliştirmeye çalıştığı Mısır kimliğinin ana unsurları olarak zikredilen coğrafyaya 
dayalı Afrikalılık dile dayalı Araplık ve tarihe dayalı Mısırlılık nosyonları bu çok yönlü jeokültürel 
yapının bir yansımasıdır.  
 
İran da, tarihi ve coğrafi özellikler dolayısıyla, birçok kıta eksenli havza ile aynı anda ilgilenme 
zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Aynı zamanda hem Orta, hem Batı hem de Güney Asya ile 
irtibatlı olan İran, bir taraftan Hazar Denizi ve hatta Karadeniz, diğer taraftan da Körfez ve 
Hint Denizi dengelerinden etkilenmektedir. 
 
Batıda Mezopotamya doğuda da Maveraünnehir'in oluşturduğu iki büyük kadim medeniyet 
havzası arasında yer alan İran, jeokültürel çeşitliliği de kendi içinde barındırmaktadır.  
 
Bir taraftan Asya’ya açılan yönüyle Çin, Hindistan ve Rusya ile son derece realist ilişkilere giren 
İran, diğer taraftan devrimci retorik ve ABD'nin dışlama politikası karşısında Avrupa ülkeleri ile 
çıkar-temelli ilişkilerini geliştirmiştir. 
 
En önemli Asya güçlerinden biri olan Hindistan da çok yönlü bir kıta havzası politikası takip 
etmeye çalışan ülkeler arasında yer almaktadır. Güney, Doğu ve Orta Asya politikalarını kıta-
ölçekli dengeleri gözeten ikili diplomasilerle geliştirme zorunluluğu, bu ülkeyi Pakistan, Çin ve 
Rusya başta olmak üzere önemli Asya ülkeleri ile bölge-ötesi kaygıları da kapsayacak şekilde 
ilişkiler geliştirmeye zorlamaktadır. Öte yandan merkezi bir Hint Okyanusu ülkesi olması da, 
Hindistan'ı, Pasifik'ten Doğu ve Güney Afrika'ya kadar uzanan bir hatta geniş ölçekli bir strateji 
takip etmeye zorlamaktadır. 
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Muazzam bir demografik faktörü de arkasına alan Hindistan bugün bu çok yönlü stratejik 
konumun getirdiği kapsamlı yakın kıta havzası imkanlarıyla bölgesel güç konumunu nükleer 
kapasiteye de sahip küresel güç haline dönüştürmeye çalışmaktadır. 
 
Avrasya steplerinin geçiş yolu üzerinde bulunan Ukrayna ise bir yönüyle Avrupa'ya, diğer 
yönüyle step derinliğinde Asya’ya bakması dolayısıyla çok yönlü kıta havzası politikası takip 
etmek zorunda olan bölge güçlerinden birisidir. Doğu-batı istikametinde Asya-Avrupa kara 
bağlantısının, kuzey-güney istikametinde de, Baltık-Karadeniz su yolları bağlantısının kesişim 
alanındaki coğrafi konum ülkenin son derece önemli bir denge unsuru olmasını 
sağlamaktadır.  
 
Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya için en ciddi zaaf Ukrayna’nın dolayısıyla da Volga 
dışında kalan ve özellikle Dinyeper ve Dinyester nehirleri ile bunların arasında kalan bölgelerin 
kaybı ile ortaya çıkmıştır. … Doğu Avrupa'da söz konusu olabilecek Rus-Alman etkinlik 
rekabetinin dengeleyici gücü olması mukadder olan Ukrayna’nın bu konumu Türk-Ukrayna 
ilişkilerinin gelecekteki önemini de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
 
III. Türkiye'nin Yakın Kıta Havzasının Ana Unsurları 
Türkiye, bu bölgesel güçlerle kıyas edildiğinde, belki de en karmaşık kıta havzası politikaları 
gerektiren özel bir konumda bulunmaktadır. Bu bölgesel güçlerden bir kısmı tek bir ana kıta 
bağlantısına (Hindistan ve İran gibi), bir kısmı tek bir deniz ile doğrudan irtibata (Ukrayna gibi), 
bir kısmı ise temelde tek bir su yolu etrafında şekillenen yeterince çeşitlenmemiş bir tabii 
coğrafyaya sahip iken (Mısır/Nil örneğinde olduğu gibi), Türkiye aynı anda birçok kıta 
bağlantısı kurabilen, birçok deniz ve su yolu havzası ile doğrudan temas halinde olan ve son 
derece çeşitlenmiş tabii coğrafya özelliklerine sahip olan bir ülkedir. 
 
Özetlemek gerekirse Türkiye, Trakya üzerinden bir Balkanlar, kuzey kıyı şeridi ile bir Karadeniz, 
Erzurum yaylası üzerinden bir Kafkas, Harran üzerinden bir Mezopotamya ve Ortadoğu güney 
deniz şeridi ve İskenderun Körfezi üzerinden bir Doğu Akdeniz ülkesidir. 
 
Bu yakın kara ve deniz havzaları aynı zamanda Türkiye'nin yakın kıta havzasının özelliklerini de 
belirlemektedir. Balkanlar bağlantısı Türkiye'yi doğrudan bir Doğu Avrupa ülkesi yaparken, 
Ortadoğu bağlantısı Batı Asya ülkesi özelliğini ortaya koymaktadır. Karadeniz üzerinden Doğu 
Avrupa ve Avrasya steplerinin su yollarına müdahil olabilen Türkiye, Kafkaslar üzerinden Hazar 
ve Orta Asya, Doğu Akdeniz üzerinden Güney-batı Asya ve Kuzey Afrika dengelerinde yer 
almaktadır. 
 
Osmanlı Devleti'nin sömürgeci güçlerle olan ve sınır-ötesi ve kıta-ölçekli boyutlar da içeren 
çelişkiler dolayısıyla yüz yüze kaldığı savaşlar ve bunalımlar bu mirası devralan Türkiye 
Cumhuriyeti'nin dış politikasını -özellikle ilk dönemlerde- değişik satıhlarda ülkenin gücünü 
dağıtan kıtasal mücadele alanlarına girmemeye ve kendi varlığını milli sınırlar içinde 
güçlendirerek korumaya yönelik politikalara sevk etmiştir. Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" 
ilkesinin arka planında konjonktürel nitelikli bu realist dış politika muhasebesi bulunmaktadır. 
Milli bağımsızlığı korumakla birlikte İngiliz ve Fransız sömürge güçleri ile kıtasal ölçekli 
çatışmaya girmemeye çalışan bu politika, dönemin uluslararası konjonktürünün realist bir 
çerçevede değerlendirilmesinin ürünüdür. Türkiye'yi II. Dünya Savaşı süresince her iki 
cepheden gelen bütün baskılara rağmen tarafsız kalmaya sevk eden temel amil de budur. 
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II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan konjonktür ve resmi deklarasyonlara açık bir şekilde 
yansıyan Sovyet tehdidi Türkiye'yi tekrar kıta-ötesi bağlantılar kurmaya zorladı. 
 
Türk dış politikasının Soğuk Savaş dönemindeki en temel problem alanı olan Kıbrıs ile ilgili ABD 
ve Avrupa’dan gelen olumsuz tepkiler Türkiye'yi yeni dış politika arayışlarına zorlayan temel 
etken oldu. 
 
Soğuk Savaş sonrası dönemin ortaya çıkardığı yeni konjonktür Türkiye'nin kendi kıta 
bağlantılarını yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılmaktadır. Her şeyden önce yeni 
teknolojik araçların olağanüstü bir ivme kazandırdığı küreselleşme olgusu ülkeler arasındaki 
karşılıklı bağımlılığı ve bu karşılıklı bağımlılıktan doğan dış politika alternatiflerindeki ve 
araçlarındaki çeşitliliği daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak ölçekte artırmıştır. 
 
Sömürgeci dönemlerde ve Soğuk Savaş şartlarında netlik ifade etmek zorunda olan blok ve 
ittifak tercihleri gittikçe esnemekte ve bu tercihlerdeki kısa dönemli denge değişikliklerinden 
etkilenebilecek gri alanların yoğunluğu artmaktadır. İdeolojik nitelikli ayırım çizgileri yerlerini 
çıkar alanlarına ve güç dengelerine dayalı dinamik süreçlere bırakmaktadır. Bu değişim 
büyük güçler arasındaki rekabetin kapsamını ve yoğunluğunu belirlemekte ve farklı dış 
politika tercihlerinin daha kısa süreli değişimlerle ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
 
Karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin karmaşık bir çeşitlilik arz ettiği bu dönemde mümkün olan en 
çeşitli ve yaygın ilişkiler ağını mümkün olan en derin ve uyumlu koordinasyon ile tutarlı bir dış 
politika bütünü haline dönüştüren ülkeler uluslararası konjonktürün güç dağılımında göreceli 
bir ağırlığa sahip olurken, geçmiş dönemlerin saplantıları ile tek yönlü ve tek ölçekli politikalar 
geliştiren ülkeler göreceli bir etkinlik ve güç kaybı sonucunda blok-içi ve kıta-içi dengelerin 
edilgen ülkesi konumuna düşmektedirler. 
 
Türkiye gibi hemen hemen her kıyı ve kara şeridi derinlemesine bir yakın kıta havzası 
politikasının omurgasını oluşturacak özelliklere sahip bir ülke, kıta ölçekli politikalar açısından 
hem büyük avantajları hem de büyük riskleri dengeli ve uzun dönemli politikalarla sürekli bir 
şekilde değerlendiren bir dış politika stratejisi geliştirmek zorundadır. Sahip olunan jeopolitik, 
jeokültürel ve jeoekonomik özelliklerin getirdiği avantaj ve imkan patlamasının yol 
açabileceği hesapsız bir dış politika hayalciliği de, bu özelliklerin doğurabileceği risklerin 
yönlendirdiği çekingen ve durağan tavırlar da aynı ölçüde zararlıdır. 
 
Yakın kara ve deniz havzası ile ilgili bölgesel politikalar temelde bu stratejik yönelişin taktik 
kademelendirilmesi olduğu için bütüncül bir dış politika anlayışı her şeyden önce kıta ölçekli 
tanımlamalarda tutarlılık ve vizyonun sağlanabilmesi ile mümkündür. 
 
1. Avrupa Kavramındaki Dönüşüm ve Türkiye 
Avrupa, gerek coğrafi gerekse tarihi derinlik açısından, birinci derecede önem taşıyan yakın 
kara havzası niteliği taşımaktadır. 
 
Türkiye-AB ilişkileri Türkiye'nin Avrupa kıtası içindeki konumu açısından en temel 
parametrelerden birisi olmakla birlikte yegane belirleyici unsur olarak görülmemelidir.  
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Avrupa'nın Asya'dan ayrı bir kıta olarak değerlendirilmesi coğrafi olmaktan çok tarihi, siyasi ve 
kültürel unsurlarla ilgilidir. Modern dönemin siyasi yapılanması olan Vestfalya ulus-devlet 
sisteminin de, bu dönemin ekonomik yapılanmasının temelini oluşturan sermaye terakümüne 
dayalı kapitalizmin de Avrupa’da ortaya çıkmış olması coğrafi alanın kendine özgü bir kıta 
olarak değerlendirilmesinin arka planını oluşturmaktadır. 
 
Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrasında belirginlik kazanan Avrupa kıta havzası içindeki konumu 
beş ayrı boyutta ele alınabilir: Birincisi, Türkiye Doğu Trakya bağlantısı ile hem Balkanlar hem 
de Doğu Avrupa ülkesidir. İkincisi, Karadeniz bağlantısı ile kuzey-doğu Step Avrupası 
parametreleri içindedir. Üçüncüsü, Ege ve Doğu Akdeniz kıyıları ile bir Güney Avrupa ülkesidir. 
Dördüncüsü, Soğuk Savaş döneminde sürdürdüğü kurumsal bağlantılarla Batı Avrupa 
sisteminin bir parçasıdır. Nihayet beşincisi, Türkiye Avrupa'nın doğu batı istikametinde Asya ile, 
kuzey-güney istikametinde de Afrika ile sahip olduğu kıta bağlantıları içinde özel ve 
vazgeçilmez bir konuma sahiptir. 
 
2. Asya Derinliği 
Asya'nın Türkiye'nin yeni strateji arayışları çerçevesinde artan öneminin uluslararası konjonktür 
ve Türkiye’nin kıta üzerindeki özel onumu ile ilgili çok temel sebepleri vardır. 
 
Doğu Asya’da ortaya çıkan finans-ağırlıklı ekonomik alan ile Orta Asya'da yeni kaynak 
paylaşımları doğuran jeoekonomik alan, kıtanın Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası 
güç kaymalarım etkileyebilecek bir önem kazanmasına yol açmıştır. 
 
Asya kıtasının küresel ilişkiler çerçevesinde kazanmakta olduğu yeni konum, Türkiye'nin 
jeokültürel, jeopolitik ve jeoekonomik öneminin yönünü ve niteliğini değişime uğratan yeni 
stratejik unsurlar katmıştır. … Türkiye'nin Asya kıtasındaki jeopolitik konumu artık kıtanın doğu- 
batı istikametindeki geçiş yolları ve kuzey-güney istikametindeki jeopolitik ayrım hatlarıyla 
birlikte değerlendirilmek zorundadır. 
 
Tanzimat'ın ilanından bu yana Türkiye'nin stratejik kimlik ve yönelişinin odağını oluşturan 
Avrupa jeokültürel alanı, belki de ilk defa ciddi bir Asya bağlantısı ile yeni nitelikler 
kazanmaktadır. Gerek Soğuk Savaş sonrası dönemde Asya'daki akraba unsurların 
bağımsızlıklarını kazanması gerekse bu süreç içinde Avrupa ile olan ilişkilerde yaşanan 
gerilimler, Türkiye’yi yeni bir jeokültürel kimlik ve havza tanımlaması yapmaya zorlamaktadır. 
İçinde barındırdığı kültürel ve etnik unsurlarla birlikte Asya kökenli Türk ana kimliği dışında 
Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu kökenli Avrasya otantik kimliklerini de barındıran Türkiye, 
Asya derinliği ile Avrupa bağlantısını kuşatıcı bir şekilde bütünleştirebilen yeni bir jeokültürel 
hinterland tanımı yapma sıkıntısını yaşamaktadır.  
 
Türkiye, Soğuk Savaş sonrası dönemde dikkatlerini Asya'da ortaya çıkmaya başlayan yeni 
jeoekonomik alanlara ve enerji havzalarına çevirmiştir.  
 
3. Afrika Açılımı 
Türkiye'nin dış politikasında en ciddi ihmale uğramış kıta bağlantısı Afrika'dır. … Osmanlı 
Devleti için Mısır Afrika, Ortadoğu, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu politikalarının kilit ülkesidir. 
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18. yüzyılda Vehhabi ayaklanmasına karşı Mısır'ın, Rus Kazaklarının akınlarına karşı Kırım'ın 
oynadığı frenleyici rol bu iki bölgenin kıta derinliği içindeki rollerinin bir sonucudur. Bu rollerin 
etkisini kaybettiği ve iç dengelerin sarsıldığı 19. yüzyıl başlarında Rusların merkezi eksenin 
Balkanlar ayağını, devlete isyan eden Mehmet Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa'nın Anadolu 
ayağını zaafa uğratması ve her iki halde de doğrudan İstanbul ve Boğazların tehdide maruz 
kalması da coğrafi parametrelerin bu iki bölgeye yüklediği özel konum ile ilgilidir. 
 
SSCB’nin oluşturduğu yakın ve doğrudan tehdit Türkiye'yi daha uzak kıta havzaları ile olan 
ilişkilerini bu tehdit ekseninde görmeye zorlamıştır. 
 
O dönemde Bağlantısızlar Bloğunun öncüleri arasında yer alan Hindistan, Mısır, Yugoslavya ve 
Endonezya gibi ülkelerle olan ilişkilerin düşük bir profilde seyretmesi Türkiye'nin çoğu 
Bağlantısızlar Bloğu üyesi olan Afrika ülkeleri ile ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemiştir.  
 
Soğuk Savaş şartlarının ortadan kalkması Türkiye'nin Afrika'ya yönelik politikasını yeniden 
gözden geçirmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Afrika'daki gelişmelere tümüyle ilgisiz kalmak veya 
bütün sömürgeci birikime rağmen hala bakir kaynaklara sahip olan bu kıtayı bir geri kalmış 
ülkeler topluluğu olarak görüp küçümsemek Türkiye ölçeğinde tarihi ve coğrafi faktörlere 
sahip bir bölgesel güç için mazur görülemez bir zaaf oluşturmaktadır. Türkiye'nin Afrika 
ülkelerinin ağırlıklarını hissettirdiği BM Genel Kurulu'ndaki ilgili her kararda ciddi bir yalnızlık 
yaşaması bu zaafın bir sonucudur. 
 
Karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin gittikçe artacağı önümüzdeki yüzyıl içinde ülkelerin güçleri küresel 
ölçekli bütün etkinlik alanlarındaki özgül ağırlıklarının toplamı ile ölçülecektir. Dolayısıyla bir 
ülkenin gücü sadece kendi çevresindeki fiili gücü ile değil, değişik havzalardaki ekonomik, 
kültürel ve diplomatik etkinliği ile değer bulacaktır. Türkiye bu çetin etkileşim yarışında geri 
kalmak istemiyorsa başta Afrika olmak üzere şu ana kadar yeterince ilgi kuramadığı 
bölgelere bakış açısını değiştirmek zorundadır. … İlk safhada özellikle kültürel ve ekonomik 
alanda yoğunlaşacak yeni bir Afrika açılımı için her şeyden önce dış politika yapım 
psikolojisinde bir yenilenme yaşanmak zorundadır. 
 
4. Kıtalararası Etkileşim Bölgeleri: Atlantik, Stepler, Kuzey Afrika, Batı Asya 
a. Amerika ve Avrupa Kıtaları Arasındaki Atlantik Havzası 
Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyet tehdidinin ortadan kalkması, Atlantik havzasını bir ortak 
ittifak hattı olmaktan çıkararak uluslararası ekonomi-politik ve stratejik yapılanmanın merkez 
alanı haline getirmiş bulunmaktadır. 
 
Soğuk Savaş sonrası dönemin fiili müdahale gücü açısından küresel stratejik hiyerarşinin üst 
kurumu konumuna gelen ve bu konumu Kosova Müdahalesi ile gittikçe meşruluk kazanan 
NATO da -ismi ile de açıkça temsil edildiği gibi- temelde bir Atlantik kurumsallaşmasıdır. 
 
AB-NAFTA ekonomi politik rekabeti ile ABD-AB stratejik rekabeti diplomatik ittifak söyleminin 
perde gerisindeki hegemonik mücadelenin gittikçe artan bir dozda gündeme gelmesine yol 
açacaktır.  
 
Modern dönemin en önemli kıtalararası etkileşim bölgelerinden olan Atlantik havzasında 
Soğuk Savaş döneminin ortak tehdit algılamasının yerini iç rekabete açık ve dinamik bir 
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konjonktür almaktadır. Soğuk Savaş döneminde stratejik kaderini Atlantik havzası ile 
bütünleştiren Türkiye bu yeni konjonktürden en fazla etkilenecek ülkeler arasındadır. AB-
Türkiye ve NATO-Türkiye ilişkileri yanında Türkiye'nin ikili ilişkilerini de etkileyebilecek sonuçlar 
doğuran bu yeni konjonktür karşısında Türkiye'nin Atlantik-eksenli iç rekabet unsurları 
arasındaki dengeleri kollayan ve doğabilecek rekabet merkezlerinden herhangi biri ile 
tümüyle cepheleşmeyi engelleyen bir diplomatik tavrı geliştirebilmesi riskleri azaltacaktır. … 
Türkiye Atlantik'in iki yakasındaki kıta dengelerini de etkileyebilecek muhtemel bir Avrupa-
Amerika rekabetinin yol açabileceği küresel ve bölgesel sonuçları yakinen takip etmeye ve 
gözetmeye dayalı bir diplomatik esnekliği sürekli muhafaza etmek zorundadır.  
 
Türkiye NATO bünyesinde Soğuk Savaş döneminde kazandığı prestij ve etkinliği bu ilişkilerin 
önemli bir unsuru olarak kullanmalıdır. Soğuk Savaştan muzaffer çıkan NATO cephesi 
olduğuna ve Türkiye de NATO'nun üyesi olduğuna göre, Türkiye galipler safında durduğunun 
ve bu galibiyetin bedelini en fazla ödeyen üye ülkelerden biri olduğunun bilincinde olarak 
Atlantik-eksenli küresel ve bölgesel düzenlemelerde aktif ve etkin bir rol almaya yönelik 
kendine güvenli bir diplomatik ataklık göstermelidir. 
 
b. Doğu Avrupa Stepleri ve Karadeniz 
Tuna'dan Volga'ya uzanan su yollarını (Tuna, Vistül, Dinyeper, Dinyester, Don ve Volga) ve 
Urallardan Kuzey Alplere kadar uzanan step kara geçiş kuşağını bünyesinde barındıran bu 
kıtalararası etkileşim bölgesi sadece Avrupa ve Asya dengeleri açısından değil bir bütün 
olarak Avrasya dengeleri ve küresel dengeler açısından da büyük bir önem taşımaktadır.  
 
Kıtalararası geçiş bölgesindeki bölgesel güçlerin istikrarlı ve güçlü bir yapıya kavuşmaları ve 
kıta-ölçekli muhtemel stratejik rekabetler karşısında direnç gösterebilmeleri Türkiye'nin stratejik 
çıkarları arasındadır.  
 
Türkiye'nin, Baltık ülkelerinden başlayarak bir taraftan Ukrayna ve Moldavya üzerinden 
Karadeniz'e, diğer taraftan Orta ve Doğu Avrupa üzerinden de Adriyatik'e inen kuşaktaki 
ülkelerin güçlendirilmesine yönelik politikalarda ABD ile ortak bir çıkar alanı mevcuttur. … AB 
dışında kalmanın alternatif maliyeti NATO bünyesinde bu bölge için geliştirilecek politikalarda 
aktif bir misyon üstlenmekle ve bu misyonu KEİ ile uyumlu bir taktik planlama ile 
gerçekleştirmekle aşılabilir. 
 
c. Akdeniz ve Kuzey Afrika 
d. Batı Asya ve/veya Ortadoğu 
 
Özetle vurgulamak gerekirse bütün önemli küresel ve bölgesel güçlerin kendi yakın kıta 
havzalarını yeniden tanımlamakta olduğu, bu kıta havzası tanımlamalarına uygun bölgesel 
politikalar geliştirdiği bu dönemde Türkiye Soğuk Savaş döneminden kalan bir alışkanlıkla ve 
statik küresel dengeler varsayımıyla kendi bölgesel ilgi alanlarıyla sınırlı bir dış politika yapımını 
sürdüremez.  
 
Türkiye'nin jeopolitiğine sahip bir ülke, tek yönlü bir uluslararası konum arayışı içinde olamaz. 
Kaldı ki hedef güçlü bir ekonomi-politik statü elde etmekse ekonomik kaynakların yoğunlaştığı 
ve küresel ekonomik dönüşümlerin hızlandığı merkezlere yönelmekte fayda vardır. 
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Orta ve Batı Asya'daki ekonomik kaynaklar ve son yaşanan bunalıma rağmen Doğu Asya'da 
demografik unsurlarla da desteklenerek süren ekonomik dinamizm ile gittikçe ağırlığını 
hissettiren Asya kıtasını ihmal eden bir dış politika stratejisi Türkiye'nin 21. yüzyılın sonunda da 
Brüksel koridorlarında üyelik tavizleri koparmaya çalışan bir ülke statüsünde kalmasına yol 
açacaktır. 
 

ÜÜççüünnccüü  KKııssıımm  
Uygulama  Alanları:  Stratejik  Araçlar  ve  Bölgesel  Politikalar    olitikalaUygulama Alanları: Stratejik Araçlar ve Bölgesel P r   

  
BBiirriinnccii  BBööllüümm  

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  SSttrraatteejjiikk  BBaağğllaannttııllaarrıı  vvee  DDıışş  PPoolliittiikkaa  AArraaççllaarrıı    
 
I. NATO’nun Yeni Stratejik Misyonu Çerçevesinde Atlantik Ekseni ve Türkiye  
1. Amerikan Stratejisi ve NATO 
ABD'yi II. Dünya Savaşı sonrası sistemin hegemonik gücü haline getiren temel unsur, 
uluslararası hukukun ve bu hukuku hayata geçiren uluslararası kurumların, bu ülkenin siyaset 
yapımcıları tarafından son derece etkin bir şekilde kullanılmış olmasıdır. BM'nin oluşumu 
Avrupa-merkezli sömürgeci sistemin dağılması süreci ile koşut bir şekilde gerçekleştirilirken, IMF 
ile uluslar arası finanstaki sterlin ve frank blokları dağıtılarak Amerikan doları dünya finans 
sisteminin merkezine oturtulmuş; dünya ticaret sistemini yeniden düzenleyen GATT ile ticari 
akış, Dünya Bankası ile de kalkınma programları Amerikan eksenli bir sistem yapılanmasının 
temel araçları haline getirilmiştir. Dolayısıyla güç merkezinin Avrupa'dan Atlantik'e kaydırılması 
da, ABD'nin önceki dönemin Avrupa eksenli sömürgeci güçleri ikame -başka bir deyişle de 
ekarte- ederek uluslararası sistemin en belirleyici aktörü haline  gelmesi de, uluslar arası 
hukukun ve uluslararası kurumlar bütününün eseridir.  
 
NATO, bu çerçevede, Avrasya ana kıtasının uzağında büyük bir ada-kıta devleti 
konumundaki ABD'nin, II. Dünya Savaşından Avrasya ana kıtasının merkezi gücü olarak çıkmış 
bulunan SSCB'yi çevreleyerek denetim altına alma politikasının Avrupa ayağı olarak 
kurulmuştu. Daha sonra CENTO ve SEATO'nun da devreye sokulması ile SSCB Norveç'ten Uzak 
Doğu'ya kadar uzanan bir hat üzerinde kuşatılarak denizlere ulaşmasının önüne geçilmeye 
çalışılmıştır. Soğuk Savaş süresince denizlerden uzak engin bir step devleti niteliğinden 
kurtulamayan SSCB, askeri-nükleer gücünü ekonomi-politik ile destekleyebilme kabiliyetini 
kaybettikçe çift kutuplu sistemin karşı gücü olma özelliğini de yitirdi. 
 
Vietnam müdahalesinden çıkartılan en önemli ders Avrasya’ya yönelik Amerikan  
müdahalelerinin niteliği ile ilgili olmuştur. Kore'de BM şemsiyesi ile yürütülen müdahale küresel 
ölçekli Amerikan stratejisi için önemli bir köşe taşı olurken, ABD'nin tek başına giriştiği Vietnam 
Harekatı ciddi bir psikolojik ve stratejik zaafa dönüşmüştür. ABD Vietnam tecrübesinden sonra 
Avrasya’ya yönelik stratejik müdahaleleri tek aktörlü olarak yürütmemeye özen göstermiştir. 
Devrimden sonra İran’a, Sovyet işgalinden sonra Afganistan'a yönelik politikalarda Vietnam 
benzeri bir tek-aktörlü müdahaleden kaçınmaya çalışan ABD, bu tecrübeden sonra 
Avrasya'ya yönelik harekatların uluslararası bir meşruiyet alanına ya da geniş ölçekli bir ittifak 
dengesine dayanmasını bir ön gereklilik olarak görmüştür. 
 
Küba, Panama, Haiti gibi Amerika kıtasına yönelik müdahaleleri tek başına yürüterek 
bölgenin tümüyle kendi güvenlik inisiyatif alanı olduğunu gösteren ABD, diğer bütün büyük 
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güçlerin stratejik manevra alanına giren Avrasya’ya yönelik harekatlarda kıta içi destek 
dengelerinin oluşmasına özen göstermiştir.  
 
II. Dünya Savaşından bu yana süren gelişmeler göstermiştir ki, ABD'nin küresel düzendeki 
merkezi konumunun anahtarı Avrasya stratejisidir. Bu stratejinin temel unsuru da kıta-aşırı 
müdahale kapasitesi ve ittifaklar politikasıdır. … ABD, Avrasya içindeki diğer büyük güçlerin 
konumlarını ve stratejik tercihlerini yeni dengeler kurarak yönlendirmeye devam ettiği sürece 
küresel dengeleyici konumunu koruyacaktır. BM böylesi bir dengeleyici ve belirleyici 
konumun meşruiyet altyapısını sağlarken, NATO vurucu gücünü ve askeri garantörlük 
kurumunu oluşturacaktır.  
 
2. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve NATO'nun Yeni Misyon Arayışı 
Soğuk Savaş sonrası dönemde Varşova Paktı'nın dağılması, varoluş gerekçesini bu paktın 
Avrupa'daki muhtemel yayılmasını durdurmak üzerine oturtmuş olan NATO için de bir kimlik 
ve misyon tanımlaması problemini doğurdu.  
 
1991 Roma Zirvesinden çıkan yeni stratejik konsept bu farklı görüşlerin gölgesinde şekillendi ve 
NATO'nun yeni misyonunu dört ana noktaya indirgedi: (i) Avrupa'da demokratik kurumların 
gelişmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümlenmesine dayanan istikrarlı bir güvenlik 
ortamının sağlanması; (ii) üyelerin güvenliği açısından risk oluşturması muhtemel gelişmeler 
konusunda gerekli koordinasyonu sağlayacak bir Atlantik-ötesi forum niteliği kazanması; (iii) 
NATO üyesi devletlere yönelik bir saldırı tehdidine karşı ortak savunma ve caydırıcılık görevinin 
yerine getirilmesi; (iv) Avrupa içindeki stratejik dengenin muhafazası. 
 
Bu temel hedefler arasında en önemlisi olan Avrupa içindeki stratejik dengenin muhafazası 
meselesi aynı zamanda NATO'nun önemli aktörlerinin bu örgüte bakış tarzlarını da 
yansıtmaktaydı. NATO'yu yeni uluslararası konjonktürde de Atlantik-ötesi etkinliğinin en temel 
araçlarından biri olarak gören ABD, örgütü yeni bir yapılanma ile uluslararası düzenin fiili 
garantörü konumuna getirmek isterken başta Almanya olmak üzere AB'nin kıta ülkeleri siyasi 
yükümlülükler içermeyen ve AB'nin hareket alanını daraltmayan bir yapılanma 
hedeflemekteydi. İngiltere ise bu iki farklı bakış açısını dengeleyicisi olarak ABD'nin yanında 
yer almaya devam etti. Kıta içinde artan Alman etkisi, İngiltere gibi ülkelerin NATO'nun etki 
alanının genişlemesi alternatifini öne çıkarmalarına yol açtı. 
 
Avrupa-içi mekanizmaların Bosna bunalımında sergilediği zaaf ve irade yetersizliği ve Batı 
Avrupa Birliği'nin gelişmesinin yavaşlığı Avrupa’daki dinamik stratejik denge değişmelerinin 
ancak ve ancak NATO tarafından geniş çaplı bir savaşa yol açmadan kontrol altına 
alınabileceği doğrultusundaki görüşleri güçlendirdi. 
 
3. Kosova Operasyonu ve NATO’nun Küresel Misyon Tanımlaması 
Soğuk Savaş dengelerinin sarsılmasından sonra Orta ve Doğu Avrupa’da ortaya çıkan 
jeopolitik boşluk alanını doldurmaya kararlı olan NATO ve ABD, Polonya’dan Adriyatik'e inen 
kuşak üzerinde yeni bir dengeli stratejik rol üstlenmektedir. 
 
IMF aracılığıyla finans hareketlerini, Dünya Bankası aracılığıyla kredi akışlarım, Dünya Ticaret 
Örgütü ile ticari ilişkileri yönlendiren ve belirleyen Amerikan hegemonik düzeni, NATO ile de 
stratejik dengelerin seyrini doğrudan yönlendirmeye ve denetlemeye çalışacaktır. Bu yeni 
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konum Avrupa-içi dengeler kadar II. Dünya Savaşından sonra oluşmuş olan BM sistemini de 
etkileyebilecek ölçekte bir gelişmedir. BM'nin meşruiyetini aldığı ulusal egemenlik alanı 
tanımlamaları ile uluslararası norm ve hukuk alanı tanımlamaları arasında olan gri ve muğlak 
alan bundan sonraki küresel düzen arayışlarını büyük ölçüde etkileyecektir. 
 
4. NATO'nun Yeni Stratejik Misyonu ve Türkiye  
a. NATO'nun Küresel Misyonu ve Türkiye 
Soğuk Savaş döneminde çift kutuplu statik dengenin dağılması ile ortaya çıkan jeopolitik 
boşluk alanlarını denetim altına almaksızın kalıcı bir uluslararası düzen oluşturabilmek mümkün 
değildir. 
 
Afroavrasya ana kıtasında bulunduğu merkezi jeopolitik konum Türkiye’yi küresel dengeler 
içinde özel bir konuma sahip kılmaktadır. Gerek Avrasya'yı doğu-batı istikametinde kuşatan 
Rimland hattına gerekse kuzey-güney istikametinde keserek engin steplerle sıcak denizler 
arasında kara bağlantıları kuran Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya stratejik hatlarına müdahil 
olabilecek deniz harası ve kıtalararası etkileşim kuşaklarının üzerinde bulunan Türkiye bu 
konumuyla NATO'nun yeni küresel stratejik misyon tanımlaması için vazgeçilmez bir öneme 
sahiptir. 
 
Çift kutuplu yapının dağılması ile Türkiye’nin jeopolitik önemini, dolayısıyla da NATO 
nezdindeki pazarlık gücünü kaybettiğini iddia eden görüşlerin aksine uluslararası ilişkilerde 
tebarüz etmeye başlayan çok aktörlü güçler dengesi yapılanması Türkiye'nin jeopolitik 
konumunu yeni unsurlarla daha da güçlendirmiştir. 
 
Türkiye'nin NATO'nun yeni misyonu ile ilgili alanlarda sahip olduğu jeopolitik önem ve etki 
kapasitesinin külli bir dış politika etkinliğine dönüşebilmesi Türkiye'nin kendi yakın kara ve deniz 
havzasındaki stratejik ağırlığına bağlıdır.  
 
b. NATO ve Türkiye-ABD ilişkileri 
Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan bunalımlı dönem ve sürekli tırmanan gerilimler NATO'yu 
Türkiye'nin Batı dünyası ile olan ilişkilerinin en önemli stratejik aracı haline getirmiştir. Türkiye-AB 
ilişkilerindeki problemlerin NATO üyesi Avrupa ülkelerini de önemli ölçüde etkilemesi Türkiye-
ABD ikili ilişkisinin Türkiye-NATO ilişkilerinin ana eksenine oturması sonucunu doğurmuştur.  
 
Yeni konjonktür, Türkiye-NATO ilişkilerinin Türkiye-ABD, Türkiye-AB ve ABD-AB ilişkilerinin kesişim 
alanında seyretmesi sonucunu doğurmuştur. Türkiye, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan 
tıkanmaların alternatifi olarak Türkiye-ABD ilişkilerini öne çıkarmaya ve NATO ile olan ilişkilerini 
bu eksene dayandırmaya çalışırken, ABD özellikle Balkanlar, Doğu Avrupa ve Ortadoğu 
bölgelerinde bazı Avrupa ülkeleri ile olan çelişkilerini Türkiye faktörü ile aşmaya ve Türkiye-ABD 
ilişkilerini bir taraftan NATO'nun küresel ve bölgesel misyonlarının bir aracı, diğer taraftan da 
NATO'nun ortak alanı dışında kalan Amerikan stratejik çıkarlarının tamamlayıcı bir unsuru 
olarak görmeye yönelmiştir. 
 
Son yıllarda Ortadoğu'daki dengeler için sık sık dile getirilen ABD-İsrail-Türkiye ekseni ve 
Avrupa ülkelerinin bu eksen dışında kalan ülkelerle olan ilişkilerini geliştirme çabaları bu 
çapraz denge ilişkilerinin ilginç bir misalini oluşturmaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde 
Türkiye-ABD ilişkilerinin gündem maddeleri arasında yer almaya başlayan Hazar petrol 
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havzası ve Orta Asya ile ilişkiler iki ülke arasındaki ikili ve çok yönlü ilişkilerin etkileşim alanına 
giren bir başka bölgesel unsurdur. 
 
Bu çapraz denge ilişkilerinin belki de en çarpıcı misali NATO müdahalesinden sonra 
Balkanlar'da oluşan konjonktürde kendini göstermektedir. Tarihi Germen ve Slav jeokültürel 
etki alanını dengelemek üzere Boşnak ve Arnavut unsurların geleceği ile ilgilenme zorunluluğu 
hisseden ve bunu NATO'nun bölge politikalarına yansıtan ABD ile bölgeye doğrudan müdahil 
olma imkanı olmayan Türkiye’nin çıkar alanları arasında bir tür yakınlaşma doğmaktadır.  
 
Türkiye'nin AB'nin genişleme planlarının dışında tutulmaya devam edilmesi önümüzdeki 
dönemin Avrupa coğrafyasının sınırları ile ilgili değişik projeksiyonları gündeme getirmektedir. 
AB'nin doğuya doğru genişlemesini sürdürmesi sonucunda AB'nin doğu sınırlarının kuzeyden 
güneye Rusya, Ukrayna ve Türkiye hattına kadar uzanması ihtimali Türkiye-ABD, Türkiye-Rusya 
ve Rusya-ABD ilişkilerini Avrasya jeopolitiğinin önemli unsurları haline dönüştürecektir. Bu 
çerçevede AB'nin doğu sınırlarında NATO üyesi olmakla birlikte AB üyesi olmayan tek ülkenin 
Türkiye olacak olması Türkiye'yi ABD-Rusya-AB dengelerinin etkileşim alanına sokacaktır. AB ve 
NATO üyelerinden oluşan Batı Bloğunun önümüzdeki dönemde yaşayacağı en ciddi iç 
çelişkilerinden birisi Türkiye'nin bu özel konumu olacaktır. 
 
c. NATO ve Türkiye-Avrupa ilişkileri 
d. NATO'nun Genişleme Planları ve Türkiye 
NATO'nun yeniden yapılanmasındaki en hassas husus ise Orta ve Doğu Avrupa'ya yönelik 
genişleme planlarıdır. Türkiye bu genişleme planlarının geleceği konusunda ciddi bir hazırlık 
yapmak ve bu planlarının uygulanmasında merkezi bir konumda bulunmak zorundadır. … 
Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda AB ile olan ilişkilerindeki tıkanmayı NATO genişleme planlarına 
yansıtması istenilen sonucu vermemiş ve bir güven bunalımının doğmasına yol açmıştır. 
 
Önce NATO'nun genişlemesi ile Türkiye'nin AB üyeliği arasında paralellik kurulacağının ve AB 
üyeliğinin gerçekleşmemesi halinde NATO'nun genişleme planlarının bloke edileceğinin 
deklare edilmesinden yaklaşık bir sene sonra NATO'nun ABD'nin taleplerinin de ötesinde 
genişlemesi için AB üyesi ülkelerle birlikte harekete geçilmesi bu açıdan ciddi bir çelişki 
oluşturmuştur. Dış politikada sürdürülen blöf tavrı o derece sakıncalıdır ki, gereği yapılmayan 
imalı tehditler zamanla o tehdidi yönelten ülkelerin aleyhine işlemeye başlar. Böylesi blöfler 
zamanla bir güç gösterisinden çıkar ve tam bir zaaf görüntüsü halini alır. Ondan sonra da bir 
gün gerçekten güçlü olunan konuda bir karşı tavır geliştirilse bile, gerekli etkinliği sağlamak 
mümkün olamaz. 
 
Türkiye'nin Balkanlar ve Doğu Avrupa politikası ile NATO içindeki konumu arasında doğrudan 
ar ilişki kurmaksızın kısa dönemli konjonktürel adımlar atılması doğru değildir. 
 
Genel olarak bakıldığında NATO'nun Doğu Avrupa'ya yayılmasını Türkiye'nin ittifak içindeki 
ağırlığı konusunda, biri müspet diğeri menfi, iki ayrı yönde etkide bulunabilir. Birinci etki 
Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile daha yoğun bir temasa girmesidir. … İkinci ve 
menfi etki ise, ittifak içindeki coğrafi yakınlığı olan ülkelerin sayısının artışının Türkiye'nin 
jeopolitik değerini pazarlama gücünün azalmasına yol açabilecek olmasıdır. 
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Bu iki etkinin optimum bir şekilde dengelenmesi Türkiye'nin başlı başına bir Doğu Avrupa ve 
Balkanlar stratejisi geliştirmesine ve bu stratejiye uyumlu bir NATO politikası oluşturmasına 
bağlıdır. Bu açıdan Türkiye, sürdüremeyeceği blöfler yapmaktansa, NATO'nun yeniden 
yapılanmasında, kendisine Doğu Avrupa içinde özel bir konum kazandıracak öncelikler 
almaya çalışmalıdır. 
 
NATO içindeki Balkan ülkelerinin sayısının artırılması Türkiye'nin Doğu Avrupa üzerindeki 
hesaplarda sahip olacağı diplomatik ağırlığını azaltır ve Türkiye'nin yine risk üstlenen bir Güney 
Kanat ülkesi olarak Ortadoğu'da kullanılması sonucunu doğurabilir. 
 
Türkiye'nin Balkanlar'da bir Sırp-Yunan Bloğu oluşması karşısında Romanya ve Bulgaristan'la iyi 
ilişkiler geliştirmesi zaruridir. Ancak bu ülkelerin hepsinin birden NATO içinde yer alması 
Türkiye'nin Balkanlar'da NATO üyesi olmak dolayısıyla sahip olduğu önemli bazı avantajların 
kaybolmasına yol açabilir.  
 
Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına kabulünde yapılan hesap ve pazarlık hatasının yol 
açtığı zaaflar ve problemler unutulmamalıdır. 
 
NATO bünyesinde, bir Ortadoğu ülkesi olarak değil de bir Doğu Avrupa ve Balkan ülkesi 
olarak rol alması, Türkiye'nin hem Balkanlar'a müdahil olmasını sağlayacak hem de AB üyesi 
olmamaktan doğabilecek zaaflarını kısmen de olsa giderecektir. Aksi takdirde Ortadoğu'da 
üstlenilmesi muhtemel misyonlar bölgesel riskleri artıracağı gibi Türkiye'nin iç dengelerini de 
olumsuz yönde etkileyecektir. 
 
e. NATO ve Türkiye-Rusya ilişkileri   
NATO'nun doldurmaya çalıştığı jeopolitik boşluk akımlarının aynı zamanda tarihi Osmanlı/Türk-
Rus/Sovyet Rus rekabet hatları olması sebebiyle NATO-Rusya ilişkilerinde doğabilecek 
bunalımların Türk- Rus ilişkilerine yansıma riski hala yüksektir. Türkiye bu tarihi rekabette belki de 
Prut Savaşından bu yana en avantajlı konjonktürlerden birini yakalamış durumdadır. … Bu 
avantajlı konjonktürü ''Adriyatik'ten Çin Seddi'ne" gibi hissi söylemlerle Rusya'yı tedirgin edici 
bir şekilde gündeme getirmek de, daha sonra bunun için özür dileyerek eldeki kozları 
müzakere masası dışına itmek de diplomatik rasyonalitenin kabul edebileceği bir durum 
değildir. Türkiye NATO üyeliğinden kaynaklanan ve Rusya'nın boşalttığı jeopolitik boşluk 
alanlarına yönelme imkanı tanıyan konjonktürü dengeli ve rasyonel bir tarzda 
değerlendirmek zorundadır. 
 
Türk-Rus ilişkilerinde bu tarihi rekabet boyutu dışında her iki ülkeyi yakınlaştıran ve ileride daha 
da yakın ilişkilere zorlaması muhtemel olan faktör doğuya doğru genişlemeye devam eden 
AB'nin her iki ülkeyi de dışlama temayülü içine girmesidir.  
 
II. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Yetmişli yılların başında ilk defa SSCB tarafından gündeme getirilen, ancak özellikle ABD ve 
NATO tarafından reddedilen Avrupa-ölçekli bir güvenlik ve işbirliği konferansının toplanması 
fikrinin hayata geçirilmesi SSCB ile Avrupa ülkelerinin o dönemdeki stratejik konumlarının 
uzlaşmasının bir ürünü olmuştur. 
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SSCB'nin böyle bir teklifi gündeme getirmesinin o dönemle ilgili üç temel gerekçesi vardı. 
Birincisi; küresel ölçekli bütün tarafları bir araya getiren Avrupa-ölçekli bir konferansın 
toplanması, II. Dünya Savaşından sonra diğer Avrupalı güçlerce meşru görülmeyen 
Avrupa'daki bölünmeye ve Doğu Avrupa’daki Sovyet egemenliğine meşruiyet 
kazandıracaktır. İkincisi; Avrupa-içi çok taraflı bir diplomasi kulvarının oluşması büyük güçler 
arasında dışlanmış bir durumda olan SSCB'ye manevra alanı sağlayacak ve ABD'nin diğer 
Avrupalı güçler üzerindeki tek taraflı etkinliğini dengeleyen bir sonuç doğuracaktı. Üçüncüsü 
ise, özellikle 1968 Çekoslovakya olayı ile saldırgan ve işgalci bir görüntü sergileyen SSCB, 
uluslararası diyaloga ve barışa açık bir ülke imajı oluşturabilecekti.  
 
Bu realist gerekçelerin benzerleri Avrupa ülkeleri için de geçerliydi. II. Dünya Savaşından 
büyük bir tahribatla çıkan Avrupa ülkeleri, savaş sonrasında Avrupa dışında, biri Atlantik'te, 
diğeri Avrasya steplerinde oluşan iki süper gücün sürdürdüğü Soğuk Savaştan da yorgun 
düşmüştü. Kendi merkez alanları güvenlik altında bulunan süper güçlerin mücadelelerinin 
Avrupa üzerinde yoğunlaşması, başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupalı güçlerin 
manevra alanını daraltan sonuçlar doğuruyordu. … Avrupalı güçlerin ABD'nin edilgen 
partnerleri gibi görülmekten duydukları rahatsızlık da bu konferansın psikolojik/diplomatik 
arkaplanını oluşturan realist unsurlar arasındaydı. 
 
ABD'nin direncinin kırılması üzerine 1975 Helsinki Zirvesi ile hayata geçen AGİK'in idealist 
boyutu ise bloklar arası diyalog ve silahsızlanma etrafında dokunmuştur. … NATO ve Varşova 
Paktı üyesi ülkeler dışında Avrupa'nın tarafsız ülkelerini de kapsayan 34 katılımcı ülke ile 
dönemin en kapsamlı uluslararası platformlarından birini oluşturan bu konferansın sonunda 
imzalanan Helsinki Nihai Senedi daha sonraki birçok uluslar arası hukuk kriterine ve 
uygulamalarına kaynaklık etmiştir. 
 
Bu idealist çerçeve ile realist güç yapılanmasının kesiştiği alanda doğan AGİK gerek süreklilik 
gerekse kapsamlılık açısından Soğuk Savaş dönemini aşan etkide bulunan örgütlerin başında 
gelmektedir. AGİK'in bu özelliği, örgütün Soğuk Savaşı bitiren süreçte de öne çıkmasını 
sağlamıştır. Gorbaçov, Perestroika ve Glasnost uygulamalarını Ortak Avrupa Evi kavramı ile 
bütünleştirerek sunmuştur. Doğu ve Batı Almanya'nın birleştirilmesi, Almanya-Rusya ilişkilerinin 
yeni bir boyut kazanması, Doğu Bloğu ülkelerinin Avrupa sistemine entegre edilme süreçleri 
de AGİK ile başlayan Avrupa-merkezli ve Avrupa-ölçekli diplomasi oluşumunun bir uzantısı 
olarak görülebilir. Soğuk Savaş döneminin bitişi ile yaşanan geçiş sürecinde AB'nin de hem 
derinleşme hem de genişleme süreçlerini bir arada yaşamaya başlaması AGİK'in AB 
nezdindeki önemini daha da artırmıştır. 
 
Çift kutuplu yapılanmanın mantığı içinde başlarda AGİK'e teenni ile yaklaşan ABD de bütün 
Avrasya'yı kuşatan bu örgütü Soğuk Savaşın bitişi ile yaşanan geçiş sürecinde işlevsel önemi 
artan bir stratejik araç olarak görmeye başlamıştır. … Hukuki yaptırım gücü olmamakla birlikte 
siyasi ağırlığı olan AGİK ile stratejik anlamda operasyonel gücü olan NATO arasındaki uyum 
meselesi bu dönemde ABD'nin Avrasya ölçekli politikaları açısından önemli bir dış politika 
meselesi olma niteliğini sürdürmüştür. 
 
1994 Budapeşte Zirvesi ile birlikte bir forum ve konferans olma niteliğinden çıkarak sürekli 
sekreteryaya sahip bir uluslararası örgüt olma niteliği kazanan, dolayısıyla AGİK'ten AGİT'e 
dönüşen, Doğu Bloğunun dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni devletlerle birlikte 
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Kanada'nın batı ucundaki Vancouver'dan Rusya’nın doğu ucundaki Vladivostok'a kadar 
uzanan 55 üyeye ulaşan bu yapı, uluslararası ilişkilerin önemli kurumlarından birisi halini almıştır. 
 
AGİT'in bu önemi, küresel, Avrasya-ölçekli ve bölgesel nitelikli üç ayrı düzlemde ele alınabilir. 
Bu üç düzlemin de idealist ve realist unsurlar taşıyan nitelikleri vardır. Küresel düzlemde ele 
alındığında, örgüt ısrarla temel misyon olarak vurgulayageldiği insan hakları, temel özgürlükler 
ve demokrasinin yaygınlaştırılması gibi idealist hedeflerle, Soğuk Savaş sonrası pragmatik bir 
söylem ile gündeme getirilen ancak bir türlü tutarlı bir felsefi ve stratejik çerçeveye 
oturtulamayan Yeni Dünya Düzeni arayışının önemli bir platformu hüviyetindedir. 
 
G-8 ülkelerinin yedisini üye olarak, sekizincisini (Japonya) de gözlemci olarak bünyesinde 
barındırması örgütün küresel ekonomi-politik sorumluluk alanını ortaya koymaktadır. Öte 
yandan, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden de Çin dışındaki dördünün bu örgüt 
bünyesinde bulunması, örgütün küresel siyasi sorumluluk alanını göstermesi yanında son 
derece önemli bir platform olma niteliğini de ortaya koymaktadır. 
 
İkinci düzlem örgütün yayıldığı coğrafi alanın bütünü ile ilgilidir. Örgüt Kuzey Amerika ve 
Avrasya'nın kuzey hattını tümüyle kuşatmaktadır. … Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde 
ortaya çıkan bunalım alanlarının çoğunun örgütün yayıldığı coğrafi alan içinde ve kenarında 
yer alması bu misyona daha da önemli bir nitelik katmıştır.  
 
Üçüncü düzlem ise örgütün doğuş gerekçesi olan Avrupa güvenliği ile ilgilidir. … Bu asırda 
yaşanan iki dünya savaşının da Avrupa içi çelişkilerden kaynaklandığı düşünülürse Avrupa-içi 
barışın dünya barışı için bir ön şart niteliği taşıdığı söylenebilir. Son iki düzlem örgütün NATO ile 
olan ilişkilerinde de gri bir sorumluluk alanının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
 
AGİT'in insan hakları, demokratikleşme ve temel özgürlükler gibi küresel sorumluluk alanları bu 
konuda sıkıntılı bir geçiş süreci yaşayan Türkiye'nin iç siyasi parametreleri ile uluslararası 
bağlantıları arasında karşılıklı bir etkileşim alanı oluşturmaktadır.  
 
Yine küresel misyonun bir unsuru olarak, Kuzey-Güney kutuplaşmasında bir bağlantı ülkesi 
olan Türkiye bu ekonomi-politik gerilimle ilgili önemli roller üstlenebilir. Bu konuda Türkiye'ye 
öncelik kazandıracak bir diğer husus da, Türkiye'nin G-8 ülkeleri dışında kalan G-20 ülkeleri 
arasında AGİT üyesi olan yegane ülke olmasıdır. Bu durum Türkiye'ye özellikle G-20'nin Güney 
ülkelerinin AGİT nezdindeki temsilciliği konumunu kazandırabilir. Şu ana kadar sürdüregeldiği 
Kuzey ve Batı ülkesi görünümündeki ısrarını bırakarak Güneye dönük projelere de ağırlık 
vermesi ve Kuzey-Güney gerilimini azaltıcı rollere soyunması, Türkiye'nin küresel önemini ve 
etkinliğini artıracaktır. 
 
III. İKÖ: Afroavrasya'nın Jeopolitik ve Jeokültürel Etkileşim Hattı 
1. 20. Yüzyılda İslam Dünyası: Kavramsal ve Siyasal Değişim 
Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin Doğu Trakya dışındaki bütün 
Avrupa topraklarından çekilmesiyle birlikte İslam dünyası kavramı Avrupa boyutunu 
kaybederek tamamıyla bir Afro-Asya olgusu olarak görülmeye başlanmıştır.  
 
Sömürgeci devletler iki dünya savaşı arasında İslam dünyasını Afro-Asya nitelikli bir sömürge 
coğrafyası olarak idrak etmişlerdir. Bu dönemde Türkiye, İran ve Afganistan dışındaki bütün 
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Müslüman toplumların şu ya da bu sömürge idaresi altında yaşıyor olması coğrafi açıdan 
Afro-Asya olgusu olarak görülen İslam dünyasının ekonomik gerilik, siyası bağımlılık ve kültürel 
bunalım ile özdeşleşmesini beraberinde getirmiştir. Toynbee'nin İslam medeniyetini Batı 
medeniyeti karşısında can çekişen medeniyetler kategorisine koyduğu dönem bu dönemdir. 
 
II. Dünya Savaşını takip eden dönemde yaşanan sömürge devrimleri İslam dünyası 
kavramının muhtevasını da önemli ölçüde değişime uğratmıştır. Hint alt kıtasındaki diğer 
topluluklardan İslam kimliği ile ayrılan Pakistan devletinin kurulması sadece bu dönem için 
değil, İslam tarihi için de önemli bir dönüşüm noktası olmuştur. İslam kimliğini esas alan bir ulus-
devletin ortaya çıkışı modern İslam siyasası için yeni bir olgu olmanın ötesinde, İslam kimliğinin 
sömürge-karşıtı bir nitelikle tekrar uyanışa geçişinin işareti olmuştur. Ardı ardına kurulan 
bağımsız ulus-devletlerle birlikte İslam dünyası, Asya ve Afrika'da yoğunlaşan sömürge 
topraklarını tanımlamak için kullanılan bir kavram olma niteliğini kaybederek Müslüman 
toplulukları barındıran ulus-devletlerin sınırlarının kapsadığı alanlardan oluşan coğrafi ve siyasi 
bir kavram olarak kullanılmaya başlamıştır. 
 
Mescid- i Aksa'ya yönelik bir saldırı sonrasında 1969 yılında kurulan İslam Konferansı Örgütü 
temelde bu dönemin izlerini taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ile birlikte İslam 
dünyasını anti-sömürgeci bir saikle mobilize etme meşruiyeti iddiası taşıyan merkezi gücün 
kaybolmasından sonra ilk defa tek bir örgüt bünyesinde bir araya gelerek ortak bir siyası tavır 
geliştirme çabası içine giren İslam dünyası İKÖ bünyesindeki ulus-devletlerin toplam coğrafi 
alanı olarak görülmeye başlanmıştır. 
 
İKÖ'nün Filistin meselesine bağlantılı bir saikle kurulmuş olması bu örgütün Arap dünyasınca 
özel bir önem taşıması sonucunu doğururken, Pakistan Hindistan ile yürüttüğü mücadelede, 
Türkiye Kıbrıs bunalımında, Endonezya Doğu Timor, Malezya Mindanao meselelerinde İKÖ'yü 
önemli bir stratejik destek unsuru olarak görmüştür. 
 
Yine de bu dönemde İslam dünyası etkin bir medeniyet ekseni olma niteliğinden çok 
uzaktadır ve iki kutuplu uluslararası ilişkiler sisteminin edilgen unsuru konumundadır. İKÖ de bu 
çift kutuplu yapılanmanın etkilerini doğrudan hissetmiş ve çoğu zaman ortak politikalar 
geliştirme konusunda yetersiz kalmıştır.  
 
2. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve 21. Yüzyılda İslam Dünyası 
İslam dünyasının artık sadece bir Afro-Asya (Afrika-Asya) değil, aynı zamanda bir Avrasya 
(Avrupa-Asya) olgusu olduğu gerçeği su yüzüne çıkmaktadır. … Seksenli yıllarda Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Anlaşmasına taraf olan tek Müslüman ülke Türkiye iken bugün bu sayı 
dokuza çıkmış bulunmaktadır. … Osmanlı ve Altınordu devletlerinin yıkılması ile ortadan 
kalkan İslam medeniyetinin Avrasya kimliği ve boyutu son derece dinamik unsurlarla tekrar 
tarih sahnesine çıkmaktadır. 
 
İslam dünyasının Avrasya kimliği ve boyutunun önem kazanması küresel ve bölgesel dengeler 
açısından olduğu kadar Türkiye'nin uluslararası konumunun jeokültürel derinliği açısından da 
son derece büyük bir önem taşımaktadır. İslam kimliğinin ve kültürünün Avrasya derinliğinde 
güç kazanması sanıldığının aksine Türkiye açısından bir tehdit değil, önemli bir stratejik imkan 
oluşturmaktadır. Bu bölgelerdeki Slav ve Rus etkisini kıracak en önemli unsur İslam kimliğinin 
sağladığı karşı kültürel direniş gücüdür. … Öte yandan bu bölgedeki Türk kökenli Müslüman 
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unsurların İslam dünyası içinde etkin bir hale gelmesi Türkiye'nin bu dünya içinde de gerek 
kurumsal gerek siyasi etkinliğinin artması anlamına gelecektir. 
 
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlanan ve 21. yüzyıla girerken artık yaygın bir demografik 
olgu olarak gözlenen önemli olgulardan birisi de büyük ölçekli ve kitlesel nitelikli Müslüman 
toplulukların kendi iradeleriyle özellikle Avrupa ve ABD'de yaşıyor olmalarıdır. … İslam 
dünyasının bütün farklı köşelerinden gelen değişik Müslüman toplulukların ABD'de 
oluşturdukları topluluklar geçici ve küçük ölçekli kültürel azınlıklar niteliğinden hızla 
uzaklaşmakta ve ikinci ve üçüncü nesillerin devreye girmesiyle kalıcı ve etkin 
demografik/kültürel unsurlar haline dönüşmektedir. 
 
İslam dininin başta ABD'de olmak üzere birçok Batı ülkesinde ikinci büyük din olması İslam 
medeniyetinin evrensel kültürel ve siyasal alan içindeki rolünü, etkisini ve katkısını artırma 
yanında, bu çağa kadar çok daha homojen etnik-dini-kültürel yapıya sahip olan Batı ülkeleri 
için de ciddi bir meydan okuma niteliği taşımaktadır. Bu toplulukların dışlanması Batı 
ülkelerinin sürdüregeldikleri insan haklarına dayalı söylem ile çelişirken, siyasal ve kültürel 
sistemin bir parçası haline gelmeleri de Batı'nın din ve etnik temelli ayrımcı ve ırkçı unsurlarını 
harekete geçirmektedir. 
 
Bu demografik değişim ile birlikte artık İslam dünyası çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ulus-
devlet sınırları ile sınırlı değildir. … Bu toplulukların bir kader birliği bilincine erişmeleri ise İslam 
kimliğini ortak bir azınlık bilincinin parçası haline getirmektedir. 
 
Bu süreç içinde İslam kavramının bir sıfat olarak terörizm, fundamentalizm, bomba, radikalizm 
gibi takılarla birlikte anılması jeopolitik dışlamaya yönelik psikolojik bir şartlandırmaya zemin 
hazırlamıştır. 
 
Bu dışlayıcı yaklaşımın en çarpıcı teorik temelleri Fukuyama'nın Tarihin Sonu ve Huntington'un 
Medeniyetler Çatışması tezleriyle ortaya konmuştur. Fukuyama İslamiyet'i Tarihin sonunu 
getiren Batı değerlerine karşı yegane alternatif, İslam dünyasını da karşı-kutup olarak 
görürken, İslam dünyasındaki medeniyet canlanması gerçeğini stratejik hesaplara araç 
olarak kullanan Huntington İslam dünyasının sınırlarının kanla çizildiğini, İslam medeniyetinin 
başta Batı olmak üzere bütün diğer medeniyetlerle çatışma içinde olduğunu öne sürmüştür. 
Bu tezden hareketle katı bir kategorik ayrımla West-Rest (Batı-Diğerleri) şeklinde bir 
kutuplaşma öngören Huntington'un Batılı stratejisyenlere diğer medeniyetler arasındaki 
farklılıkların körüklenmesi yolunda tavsiyelerde bulunması bu tezin ulaşabileceği stratejik riski 
açık bir şekilde ortaya koymuştur. 
 
Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturmakla birlikte başta BM olmak üzere hiçbir etkin 
uluslararası örgütte yeterince temsil edilmeyen Müslüman toplulukların Bosna, Kosova, Filistin, 
Çeçenistan, Karabağ, Keşmir, Burma gibi bunalım bölgelerinde karşı karşıya kaldığı 
problemler, İslam dünyasında ciddi karşı tepkiler oluşturmuştur. Özellikle Bosna bu anlamda 
bir şok etkisi yapmış ve uluslar arası sistemin güç merkezlerinin Müslüman topluluklar söz 
konusu olduğunda çifte standart uyguladığı konusundaki kanaatler İslam dünyasındaki 
kaygıları artırmıştır. 
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Soğuk Savaş sonrası dönemde İslam dünyasına yönelik tehdit algılaması ve bunun 
doğurduğu jeopolitik dışlama çabası aslında arka planında jeopolitik, jeokültürel ve 
jeoekonomik gerekçeler olan bir tür stratejik pragmatizmin ürünüdür. Bu tehdit algılaması  
yönünde görüş beyan edenler, kendi içinde farklı yapılar ve çelişkileri barındıran İslam 
dünyasının bir bütün olarak ne askeri, ne siyasi ne de ekonomik bir karşı kutup oluşturduğunun 
farkındadır. Bu açık reel duruma rağmen böylesi bir algılamanın pompalanması ve Soğuk 
Savaş sonrası dönemde çatışma odaklarının İslam dünyasında yoğunlaşmasının buna delil 
gösterilmesi, bir anlamda, bu coğrafyada söz konusu olan uluslararası operasyonlara 
meşruiyet sağlamaya yönelik çabalardır. 
 
Dünyanın önemli dokuz deniz geçiş yolundan sekizi (Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul 
ve Çanakkale boğazları, Akdeniz'i Hint Okyanusu’na bağlayan Süveyş Kanalı ve Aden 
Boğazı, Basra Körfezini Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı, Hint ve Pasifik 
okyanuslarındaki geçişlerin yapıldığı Malakka, Sunda, Lombok ve Mataram boğazları) hemen 
hemen tamamıyla İKÖ üyesi ülkelerin sınırları içinde kalırken, Cebelitarık bir kıyısıyla bu 
coğrafya içindedir. Daha tali bir konumda bulunan İngiliz Kanalı ve Danimarka geçişleri 
dışındaki bütün Afroavrasya geçiş yolları İKÖ bünyesinde kalmaktadır. Öte yandan … başta 
petrol ve doğalgaz olmak üzere en stratejik hammadde kaynakları, mineraller yanında her 
türlü iklim şartlarını barındıran tarım havzaları da bu coğrafyanın önemini artırmaktadır. 
 
Bugün birçok Batı lideri İslam, Çin ve Hind medeniyet havzaları gibi insanlık nüfusunun ve 
birikiminin büyük bir kısmını teşkil eden havzaları dışlayarak sağlıklı işleyen uluslararası bir düzen 
kurabilmenin mümkün olmayacağını görmektedir. Ayrıca yukarıda zikrettiğimiz Batı ülkelerinin 
iç demografik yapıları da Batı-dışı kültür topluluklarını artık Batı ülkelerinin kaçınılmaz unsurları 
haline getirmiş bulunmaktadır. 
 
Sahip oldukları mekan idraki dolayısıyla gittikleri coğrafyaya kendi kültürlerini de taşıyan 
Müslüman topluluklar ile kendi mekanlarını merkez ittihaz ederek bu merkez etrafında bir 
kültürel kimlik oluşturan Avrupalılar arasındaki ilişkiler iki taraf için de son derece önemli 
dönüşümlere gebedir. 
 
Özellikle sömürgecilik döneminde, siyasi yayılmanın, medeniyetin merkezi olan Avrupa’nın 
çevre coğrafyayı kontrol altına alma çabası olarak görülmesi Avrupalılığı coğrafi bir terim 
olmaktan çıkarmış, bir medeniyetin kimlik terimi haline dönüştürmüştür. Kendisini coğrafi bir 
merkez ile tanımlamaya özen gösteren Avrupalılar başka kimlikleri de coğrafya ile sınırlamaya 
kalkmışlardır. Onlar için İslam bir Doğu ya da Asya-Afrika olgusudur ve öylece de kalmalıdır. 
AB-Türkiye ilişkilerinin gerilimli safhalarında çarpıcı bir şekilde tebarüz eden bu tarihi/psikolojik 
yaklaşım bugün reel zeminini kaybetmek üzeredir. … Türkiye gibi medeniyetler arası 
etkileşimin yoğun olduğu sınır ve geçiş bölgelerinde bulunan ülkeler bu jeokültürel değişimi 
önemli bir stratejik parametre olarak değerlendirmek zorundadır. 
 
3. Türkiye ve İslam Dünyası 
Cumhuriyet'in oluşum sürecinde İslam dünyası ile ilişkiler gerek uluslararası konum, gerekse iç 
siyaset açısından yeni bir çerçeveye oturtulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevenin ana önermeleri 
şu şekilde özetlenebilir: (i) I. Dünya Savaşından sonraki sınır kayıpları ile Anadolu ölçeğinde 
kurulan yeni devlet, Osmanlı Devleti'nin aksine daha homojen ve milli bir nitelik arz 
etmektedir. (ii) Asırlarca İslam dünyasının sorumluluğunu üstlenen Türkiye'nin yeni nitelikleri ile 
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İslam dünyasını tümüyle temsil etme özelliği de, bu temsilden doğan yükümlülükleri yerine 
getirme gücü de yoktur, ki bu görüş hilafetin kaldırılmasının temel argümanlarından biri 
olmuştur. (iii) Yeni devletin uluslararası alanda tanınabilmesi Misak-ı Milli sınırları içinde gücüyle 
orantılı makul ve rasyonel bir uluslararası konum elde etmesi ile mümkün olabilir. (iv) Bu 
konumun bir hayat alanı bulabilmesi için Osmanlı Devleti'nin İslam dünyası derinliğine yönelik 
sınır-ötesi etkinliğinin büyük güçler nezdinde ortaya çıkardığı çelişkilerin kıskacından kurtulmak 
gerekmektedir. 
 
Bu önermelerin çerçevesini oluşturduğu uluslararası konum arayışı ile laik ve ulusal nitelikli bir 
devlet kurma yönündeki iç siyasi dönüşüm çabasının birleşmesi Türkiye ile İslam dünyasının 
kader çizgisinin ayrıştığı bir tablo ortaya çıkarmıştır.  
 
Buna rağmen, Cumhuriyet'in ilk döneminde Müslüman toplumlara dönük politikalar yeni bir 
diplomatik söylem ve uygulama ile sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu dönemin yegane bağımsız 
İslam ülkeleri olan İran ve Afganistan ile geliştirilen ilişkiler bunun ilginç örneklerini 
oluşturmaktadır. 
 
II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan çift kutuplu yapılanma ile sömürge devrimlerinin aynı 
süreç içinde gerçekleşmesi Türkiye'nin İslam dünyası ile olan ilişkilerindeki pergelin biraz daha 
açılması sonucunu doğurmuştur. Sovyet tehdidi karşısında sömürgeci ülkelerin de içinde 
bulunduğu Batı Bloğu ile stratejik bir birlikteliğe giren Türkiye ile bağımsızlıklarını bu blok içinde 
yer alan İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkeler karşısında kazanan İslam ülkeleri 
arasında ciddi bir psikolojik/stratejik duvar örülmeye başlamıştır. Sömürge-karşıtı ilk ulusal 
kurtuluş mücadelesini yapan Türkiye'nin özellikle Cezayir ve Süveyş bunalımında takındığı tavır 
o dönemde milliyetçi ve anti-sömürgeci dalgalanmalar ile çalkalanan İslam dünyası 
nezdinde ciddi bir prestij kaybını beraberinde getirmiştir. Türkiye bu dönemde Batı Bloğu 
içinde yer alan tek Müslüman ülke olmanın avantajını yapıcı ve aktif bir diplomasi ile 
kullanamadığı gibi, bu konumda bulunmanın faturasını başta BM olmak üzere uluslararası 
forumlarda yalnızlaşarak ödemek zorunda kalmıştır. 
  
Kıbrıs konusunda yaşanan blok-içi gerilim ve yalnızlaşma Türkiye'yi bir taraftan SSCB ile yeni 
ilişkiler kurmaya, diğer taraftan bu konuda yegane uluslararası destek unsur olarak görülen 
İslam dünyası ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye yöneltmiştir. … Ancak, yetmişli 
yıllarda Kıbrıs bunalımı ve onun bir sonucu olarak Amerikan ambargosunun gölgesi altında 
genelde Batı-karşıtı bir yöneliş olarak görülebilecek olan bu politika, seksenli yıllarda 
Macaristan'ın işgali ve İran Devrimi sonrasında ortaya çıkan konjonktürde başta ABD olmak 
üzere Batı'nın da desteğini alan bir şekle dönüşmüştür. 
 
Özellikle Bosna konusundaki gelişmeler İslam ülkeleri arasındaki diplomatik ve stratejik ilişkilerin 
yoğunlaşmasına ve Türkiye'nin de bu yoğunluk içinde önemli roller üstlenmesine yol açmıştır. 
… Orta Asya'ya açılmayı düşünen birçok İslam ülkesi de Türkiye'yi bu alana yönelik ekonomik 
ve siyasi açılımın odak ülkesi olarak görmeye başlamıştır. 
 
Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin Cumhuriyet dönemindeki en yoğun ritmini yaşadığı 
bu atmosfer doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren radikal bir değişiklik yaşamıştır. Bunda 
birisi dış, diğeri iç iki önemli faktör önemli bir rol oynamıştır. Dış faktör Türkiye ile İsrail arasında 
diplomatik alanda nadir görülen bir hızla seyreden ilişkilerin mahiyet ve yoğunluğudur. … 
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Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinin çok kısa bir süre içinde normalleşmeden taktik işbirliğine, 
oradan da geniş ölçekli stratejik ittifak görüntüsüne bürünmesi ve bu hızlı seyrin İsrail 
tarafından özellikle sürekli bir şekilde gündemde tutulması İslam ülkelerinin Türkiye'ye bakışını 
olumsuz yönde etkilemiştir. 
  
İç faktör ise özellikle 28 Şubat süreci ile daha da tırmanan iç siyasi gerilim tablosudur. … 
Bosna'da İslam kimliği ve kurumlarını korumak üzere harekete geçen ülkelerin başında gelen 
Türkiye'nin kendi içinde dini sembolleri yıpratan gerilimli bir tablo sergilemesi ve bu tablonun 
İsrail ile ilişkilerin yoğunlaştığı bir konjonktürde seyretmesi çift yönlü bir etki ile Türkiye'nin İslam 
ülkeleri nezdindeki itibarını önemli ölçüde zedelemiştir.  
 
Türkiye bütün bu tecrübe birikimini ideolojik saplantıdan uzaklaşan bir yöntem ile 
değerlendirerek İslam dünyasına yönelik bakış açısının ana unsurlarını yeniden belirlemek 
durumundadır. … Psikolojik reflekslere dayalı tepkiler Türkiye'nin sadece İslam ülkeleri ile olan 
ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda Asya ve Afrika derinliğindeki 
diplomatik manevra alanını önemli ölçüde daraltmaktadır. 
 
Çift kutuplu statik bloklaşma yapısının dağıldığı, küreselleşme ile birlikte yatay etkileşimin 
büyük bir ivme kazandığı Soğuk Savaş sonrası dönemde ülkelerin diplomatik ağırlıkları, 
sadece güç merkezlerine yakınlıkları ve bu merkezler nezdindeki önemleri ile 
ölçülmemektedir. Total diplomatik etkinlik siyasi, kültürel ve ekonomik alandaki genel 
uluslararası prestij ile ölçülmektedir. Tehdit algılamalarına dayalı uluslararası etkinlik yerini hızla 
aktif diplomatik manevra kabiliyetine, kültürel özgüvene dayalı saygınlığa, jeokültürel ve 
jeoekonomik etki alanına dayalı uluslararası etkinliğe terk etmektedir. 
 
Türkiye'nin her vesile ile zikredilegeldiği gibi Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında kültürel, 
siyasi ve ekonomik bir köprü rolünü oynayabilmesi için her iki taraf nezdinde de özgüvene 
dayalı güçlü bir kültürel aidiyet hissi, istikrarlı bir tavır, psikolojik reflekslerden uzak ağırbaşlı ve 
rasyonel bir duruş belirlemesi gerekir.  
 
Önümüzdeki yüzyıl kendi yerel kültür parametrelerini evrensel değerler haline dönüştürebilen 
toplumlara sadece itibar değil, önemli bir stratejik açılım imkanı da verecektir. Kadim insanlık 
birikiminin en önemli unsurlarını bünyesinde barındıran, İslam medeniyet birikiminin en rafine 
kültürel mirasına sahip olan, Batılılaşma sürecinde ciddi bir medeniyetler arası etkileşim alanı 
oluşturan Türkiye bu konumunu kalıcı bir medeniyet açılımına öncülük edecek şekilde 
kullanmalıdır. … Türkiye'nin Doğu nezdindeki derinliği kültürel/stratejik alanda büyük bir 
imkandır ve İKÖ ile ilişkiler bu imkanın rasyonalize edilmesi doğrultusunda kullanılmalıdır. … 
Türkiye'nin kendi iç çelişkilerini aşarak medeniyetler arası etkileşimin ve kültürler arası alışverişin 
merkezi haline dönüşmesi uluslararası stratejik köprü rolünün en öncelikli şartlarından birisidir. 
 
İslam dünyasının jeopolitik derinliği de Türkiye için son derece önemli stratejik unsurlar 
taşımaktadır. İslam dünyasının uluslararası bunalımların yoğunlaştığı alanlardan oluşmasının 
temel sebebi de budur. Türkiye'nin kendisinin de içinde bulunduğu bu jeopolitik alan içinde 
siyasi bir etkinliğe sahip olması genel uluslararası stratejik etkinliğinin önünü açacaktır. Bu alanı 
yok farzetmek de, bu dünyaya sırtını dönmek de jeopolitik geçiş alanları üzerinde bulunan 
Türkiye için sürdürülebilir bir tavır olma niteliğini kaybetmektedir. 
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Öte yandan, Batı ülkelerinde Müslüman azınlıkların lehine gözlenen demografik değişimden 
belki de en fazla etkilenecek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu toplulukların Batı 
ülkelerinde artması kesin olan kültürel, siyasi ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi bu 
ülkelerde önemli bir insan unsuru barındıran Türkiye için iyi değerlendirilmesi halinde büyük bir 
imkan iken, iyi değerlendirilememesi durumunda her an karşı etki doğurabilecek potansiyel 
bir güçtür, Türkiye bu demografik değişim unsurları ile yabancılaşmayan bir tavır geliştirerek 
hem kültürel hem de siyasal alanda ciddi bir temsil kabiliyeti kazanabilir. 
 
İslam dünyası ile olan ilişkiler uluslararası ekonomi-politik etkinlik açısından da büyük bir önem 
taşımaktadır.  
 
Genelde İslam dünyasına, özelde İKÖ'ye yönelik stratejik bir bakış açısının geliştirilebilmesi ve 
bir tutarlılık içinde devreye sokulabilmesi için her şeyden önce bu konulardaki yerleşik 
psikolojik varsayımların aşılabilmesi gerekmektedir. İslam dünyasını geri kalmış bir topluluklar 
bütünü, İslam kültürünü gerilik gerekçesi olarak gören bir yaklaşım ile bu topluluklara yönelik 
rasyonel bir diplomasi geliştirilebilmesi mümkün değildir. 
 
4. İKÖ'nün Geleceği ve Reorganizasyonu 
İKÖ her şeyden önce ciddi bir zihniyet değişimi geçirmek zorundadır. Soğuk Savaş şartlarında 
ve Filistin’deki gelişmelerin etkisi ile doğan ve yapılanan örgütün o günden bu yana belki de 
en belirgin özelliği, olayları geriden takip etmesi ve reaksiyoner nitelikli tepkiler göstermesidir. 
 
İKÖ'nün uluslararası alanda saygın bir yer edinebilmesinin öncelikli şartı inisiyatif kullanabilen 
aktif bir yapıya kavuşturulmasıdır. Özellikle İslam dünyasının iç bunalımlarının aşılmasını, üye 
ülkeler arasındaki çıkar çatışmalarının azaltılmasını sağlayacak bunalım çözücü 
mekanizmaların geliştirilmesi İKÖ'nün saygınlığını artıracaktır.  
 
IV. ECO: Asya Derinliği 
Türkiye'nin Asya derinliğine yönelik olarak Soğuk Savaş sonrası dönemde giriştiği ilk teşebbüs 
Türkiye, İran ve Pakistan'ın üye olduğu ECO'nun Orta Asya ülkelerini ve Afganistan’ı içine 
alacak şekilde genişletilmesidir. … İran Devriminden sonra CENTO'nun Batı-eksenli stratejik 
tercihinden uzaklaşan ECO, özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra Orta Asya ülkelerini de 
içine alarak Avrasya dengelerini tümüyle etkileyebilecek bir görünüm kazanmıştır. 
 
Orta, Batı ve Güney Asya'nın en stratejik kesişim alanlarını bir araya getiren bu genişlemenin 
ortaya çıkardığı dinamizm ve yeni ufuklar son sekiz yıl içindeki durağan politikalarla stratejik bir 
belirsizliğe ve anlamsızlığa dönüşme temayülü göstermiştir. Ne bu genişlemenin ortak zemini 
ve alt yapısı ile ilgili temel stratejik tercihler ortaya konabilmiş ne de ülkeler arasındaki ilişkileri 
derinleştirebilecek mekanizmalar oluşturulabilmiştir. 
 
AB gibi daha köklü ve ekonomik temeli daha güçlü olan işbirliği çabalarında bile 
derinleşmenin en önemli faktörü olan bu optimizasyon ECO ülkeleri arasında hemen hemen 
hiç gerçekleştirilememiştir. 
 
Üye ülkelerin tekil stratejileri ile ortak çıkarlar arasındaki farklılaşma gittikçe artmış ve üye 
ülkeler diğer ekonomik entegrasyon çabalarına doğru yönelme eğilimi içine girmişlerdir. 
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Türkiye-İran ilişkilerinin tarihi birikimden de kaynaklanan ve kendi içinde sürekli bir gizli şüphe 
içeren bir teenni ve kollama sürecinde seyretmesi, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin de aksine son 
derece nostaljik bir iyimserliğe dayanması her iki ilişki biçiminin de kalıcı bir işbirliği çabasının 
asgari şartı olan rasyonellik ve süreklilik ilkesini zaafa uğratmaktadır.  
 
Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrasya ölçekli stratejilerinde ABD ağırlıklı bir 
yönelişe girmesi, buna mukabil ABD'nin çifte kuşatma politikası ile İran'ı dışlayan bir strateji 
benimsemiş olması Türk-İran ilişkilerindeki yeni denge arayışlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 
 
Temelde ABD öncülüğünde Sovyet tehdidi karşısında güneyde bir ittifak hattı oluşturmak 
üzere kurulan CENTO'nun devamı niteliğindeki ECO, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin 
stratejik çıkarları ile Türkiye'nin Avrasya derinlikli politika oluşturma çabaları arasında çelişkili bir 
konumda kalmıştır.  
 
Türkiye her şeyden önce İran'la olan ilişkilerini tekil bir konumdan çıkararak genel Asya -
özellikle de Batı Asya- politikasının çerçevesi içinde yeniden tanımlamak zorundadır. İran'ın 
Türkiye'nin Asya politikasında sahip olduğu ağırlık, Türkiye'nin İran’ın Avrupa ve Batı 
politikasında sahip olduğu ağırlık ile birbirini tamamlayan bir bütünlük arz etmektedir. Her iki 
ülkenin Ortadoğu bölgesinin geneli üzerindeki ağırlığı da bu bütünlüğü tamamlayıcı unsurlar 
ihtiva etmektedir. Bu da Türkiye-İran ilişkilerinde ciddi bir ortak çıkar boyutunun olduğunu 
göstermektedir. 
 
Bu ortak çıkar alanı göz ardı edilerek çatışma noktalarını ve ABD benzeri küresel güçlerin 
konjonktürel stratejik hesaplarını esas alan bir politika takip etmek Türkiye'nin bölgesel ağırlığını 
zayıflatır. … Soğuk Savaşın en yoğun olduğu dönemlerde karşı kutbu temsil eden SSCB ile 
detant politikasını başlatan ABD, bölgesel gerginliklerin azaltılması amacıyla Türkiye-İran 
ilişkilerinde bir detant döneminin başlamasını rasyonel bir diplomatik gelişme olarak 
görmelidir.  
 
Türkiye yeni bir Doğu ya da Asya stratejisi dönemini başlatma ve İran ile ilişkilerini bu 
çerçevede yeniden değerlendirme ihtiyacı ile karşı karşıyadır. … ECO'nun bir bütün olarak 
daha etkin bir stratejik araç haline dönüşebilmesi önemli ölçüde Türk-İran ilişkilerindeki 
psikolojik unsurların yeniden kurulabilmesine bağlıdır. 
 
Türkiye-Pakistan ilişkileri ise aksi yönde bir psikolojinin gölgesi altında kalmıştır. … Dış politika 
yapımında nostaljik dostluklar da nostaljik düşmanlıklar gibi gerçek durumu görmeyi 
engelleyen bir perde oluşturur.  
 
Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki sanıldığı gibi sadece Hint Müslümanlarının istiklal savaşına, 
Türkiye’nin de Pakistan'ın bağımsızlık mücadelesine verdiği destek ile başlamış değildir.  
 
Pakistan ve Türkiye'yi benzeştiren tarihi faktör, İslam medeniyet havzasına giren bu iki dinamik 
göçebe medeniyet unsurunun köklü bir yerleşik medeniyet ile hesaplaşmış olmasıdır.  
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V. KEİ: Stepler ve Karadeniz 
Soğuk Savaş döneminde Türkiye dışındaki bütün Karadeniz ülkelerinin Doğu Bloğu içinde yer 
alması, bu denize dönük politikaların tamamıyla daha küresel ölçekli politikalar 
muvacehesinde belirmesine yol açmıştı.  
 
İlk olarak Aralık 1990'da Ankara'da düzenlenen bir konferansta gündeme gelen proje, 
1991'deki hazırlık safhasından sonra 25 Haziran 1992'de İstanbul'da yapılan zirve de imzalanan 
bildirge ile hayata geçirilmiştir. Türkiye, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan 
gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler dışında Karadeniz ile dolaylı irtibatı olan Moldovya, 
Arnavutluk, Yunanistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üye olarak katıldıkları işbirliği örgütünde 
daha sonra gelen talepler üzerine Tunus, Mısır, Slovakya, Polonya ve İsrail de gözlemci statüsü 
kazanmışlardır. 
 
Örgütün kısa zamanda ilgi görmesinin ve bu ilgiye paralel süratli bir yapılanmaya 
yönelmesinin, bir kısmı kalıcı faktörlerden oluşan, bir kısmı da üye ülkelerin içinde bulunduğu 
konjonktürel şartlarda çok geçerli siyasi ve ekonomik gerekçeleri vardı. Temel kalıcı faktör 
Karadeniz'in Avrasya ekonomi-politiği içinde sahip olageldiği merkezi konumdur. … Çift 
kutuplu yapının oluşturduğu suni örtü ortadan kalkınca Karadeniz'i çevreleyen bölgelerin iç 
bağlantıları tabii bir şekilde tekrar su yüzüne çıktı. Diğer önemli bir kalıcı faktör de bu denizi 
çevreleyen bölgelerin ve ülkelerin iklim ve coğrafi farklılıklardan doğan potansiyel bir 
ekonomik tamamlayıcılık ilişkisine sahip olmasıdır. 
 
Konjonktürel siyasi faktörlerin başında, Türkiye ve Yunanistan dışında tümü Doğu Bloğu üyesi 
olan ülkelerin bu bloğun dağılması ile birlikte ciddi bir siyası boşluk ve uluslararası konum 
tanımlaması ihtiyacı içine girmiş olmaları gelmektedir. O dönemde AB üyelik başvurusu sürekli 
askıda tutulan Türkiye'nin de alternatif arayışlar içinde olması katalizör rolünü oynamasının 
önünü açmıştır. … Konjonktürel ekonomik faktörün başında ise yine Türkiye ve Yunanistan 
dışında hemen hemen hepsi sosyalist ekonomik yapılanma geçmişine sahip olan ve süratle 
piyasa ekonomisi şartlarına intibak etmeye çalışan ülkelerin bu bunalımı aşarken bölgesel 
piyasa imkanlarından istifade etme çabaları gelmektedir. 
 
Böylesi yüksek bir ivme ile kurulan KEİ özellikle doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren 
etkinliğini önemli ölçüde kaybetmeye başlamıştır. Bu ivme kaybının en temel sebebi, üye 
ülkelerin örgütü kalıcı faktörlere dayalı aksiyoner nitelikli bir yapı olarak değil, konjonktürel 
ihtiyaçlara cevap verebilecek reaksiyoner bir yapı olarak görmeleridir. Örgütün kuruluş 
bildirgesinde bu işbirliğinin herhangi bir başka işbirliği teşebbüsüne alternatif teşkil etmediğinin 
vurgulanmış olması dahi üye ülkelerin bu yapıyı merkeze alan bir siyasi irade göstermediklerini 
ortaya koymaktadır. 
 
Diğer işbirliği ve entegrasyon çabaları ile olan ilişkiler KEİ'nin derinlemesine gelişmesini 
yavaşlatan etkiler yapmıştır.  
 
Konjonktürel faktörlerin etkisini yansıtan diğer önemli bir başarısızlık nedeni de KEİ'nin AB'de 
yaşanan tecrübenin aksine kısa bir süre içinde hem kontrolsüz bir genişleme hem de çok 
ihtiraslı bir derinleşme temayülüne girmiş olmasıdır.  
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AB tecrübesi ile karşılaştırıldığında hemen göze çarpan üçüncü bir başarısızlık nedeni de KEİ 
bünyesinde AB'deki Alman–Fransız eksenine benzer bir Türk-Rus ekseninin sürükleyici  lokomotif 
olarak devreye sokulamamış olmasıdır. … AB'de Alman-Fransız rekabetini işbirliğine 
dönüştüren Ruhr havzası gibi Karadeniz de Türk-Rus rekabetinin ortak ekonomik çıkar alanı 
olarak görülmedikçe KEİ'nin reel bir canlılık kazanması mümkün değildir. 
 
Doğru bir zamanlama ve yerinde bir inisiyatifle başlatılan KEİ hala Türkiye'nin önemli stratejik 
araçlarından biri konumunu sürdürmektedir. Bu önem üç ayrı düzlemde ele alınabilir. Birinci 
düzlem KEİ'nin temelde bir ekonomik işbirliği örgütü olarak Türkiye'nin uluslararası ekonomi-
politik yapılanma içindeki etkisine olumlu katkıda bulunma potansiyelidir. 325 milyonluk bir 
pazarı bulunan bu örgüt sadece iç ekonomik işbirliği açısından değil, daha geniş ölçekli 
uluslararası ekonomi-politik etki açısından da önemli bir konuma sahiptir.  
 
Genelde 1774'e kadar Osmanlı ağırlığının hakim olduğu, bu tarihten sonra da Rus etkinliğinin 
sürekli arttığı bu havzada, II. Dünya Savaşı konjonktüründe her iki taraf da SSCB lehine bir güç 
dağılımında radikal bir şekilde karşı karşıya gelmiştir. Şimdi bu havzanın Ukrayna, Bulgaristan, 
Romanya ve Gürcistan gibi başka aktörlerin de bulunduğu bir yapıya kavuşması ikili ilişkilerle 
çok-taraflı ilişkiler arasında bir tür uyum gerekliliğini de beraberinde getirmiştir.  
 
Özetle KEİ önemli bir stratejik araç olmak yeniden değerlendirilmelidir.  
 
Bir yandan Karadeniz'i kuzeyindeki ülkelerle ikili ilişkiler geliştirilirken, diğer yandan KEİ ve ECO 
mekanizmaları daha etkin bir tarzda işletilerek Doğu Avrupa-Batı ve Güney Asya bağlantısı 
güçlendirilmelidir. Yoksa KEİ ve ECO gibi Türkiye’nin merkezinde bulunduğu örgütlerin AB'ye 
takviye ya da alternatif unsur olarak görülmesi hem bu örgütlerin varoluşlarını 
anlamsızlaştıracak hem de Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinden Asya derinliğinin zaafa 
uğratılması sonucunu doğuracaktır. 
 
VII. Uluslar arası Ekonomi Politik ve G20  
II. Dünya Savaşının suçlu mağlupları olan Almanya ve Japonya’nın ulaştıkları ekonomi-politik 
güç, başta ABD olmak üzere sistemin meşru merkez güçlerini bu ülkeleri de içine alacak 
ekonomi-politik nitelikli yeni forumlar ve örgütler kurmaya itmiştir. Bu süreçte, maliyetleri 
gittikçe artan uluslararası operasyonların finanse edilmesi ihtiyacı da etkili olmuştur. 
 
Uluslararası ekonomi-politik sistemin işleyişine katkıda bulunan güçlerin zamanla kendi 
meşruiyet alanlarını oluşturmaya başlamaları G-8'in ekonomi-politik ağırlığını diplomatik 
ağırlığa da dönüştürmesine yol açmıştır. Ekonomi-politik kapasitesi açısından bu yapıya 
katılma imkanı olmayan Rusya'nın diplomatik ve nükleer güç dolayısıyla örgüte alınmasıyla 
bu dönüşüm hem meşruiyet hem de ivme kazanmıştır. Böylece gittikçe daha sık aralıklarla 
toplanmaya başlayan G-8, faaliyet alanını ve misyonunu da kademeli bir şekilde geliştirmiştir. 
G-8 zirvelerinde Kosova’dan Keşmir ve Kıbrıs'a kadar uzanan müzakereler, bu örgütün BM'yi 
bir tür meşrulaştırma aracı olarak kullanma kapasitesine sahip reel bir güç yapılanması 
niteliğine dönüşmekte olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
ABD, G-8 üzerinden bir taraftan uluslararası ekonomi-politik sistemin işleyişindeki patronaj 
rolünü sürdürmeye, diğer taraftan da uluslararası siyasi işleyişin reel yükünü diğer güçlere de 
yansıtmaya çalışmaktadır. Böylece ABD reel operasyonların ve diplomatik manevraların 
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uygulamasında G-8'i devreye sokarken bu örgüt içinde çıkacak muhtemel problem 
alanlarında da BM Güvenlik Konseyi'nin meşrulaştırıcı etkisini devrede tutabilecek araçlara 
sahip olmaktadır. 
 
ABD mali destek de ihtiva eden acil operasyonlar için G-8'i, süreç gerektiren diplomatik 
bunalım alanları için ise BM Güvenlik Konseyi'ni devrede tutmakta ve bütün bu yapıların 
dengeleyici gücü olma esnekliğinin getirdiği avantajları kullanabilecek bir konumda 
bulunmaya özen göstermektedir. 
 
Soğuk Savaş süresince lI. Dünya Savaşının psikolojik yükünü taşımak zorunda kalan Almanya 
ve Japonya için G-8, mali faturalar karşılığında meşruiyet kazanılan bir örgüt konumundadır. 
 
G-8'in Batılı ya da Avrupalı olmayan yegane üyesi olan Japonya da uluslararası ekonomi- 
politikte temerküz eden gücünü G-8 üzerinden küresel ölçekli bir foruma yansıtmaktadır. 
 
G-8'e sonradan dahil olan ve bir ölçüde de yaptığı sürpriz ataklarla kendini örgüte empoze 
eden Rusya ise G-8'i hem uluslararası alandaki etkinliğini korumak hem de iç ekonomik 
rehabilitasyonuna dış kaynak aktarabilmek için son derece pragmatik bir tarzda 
kullanmaktadır. 
 
Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası ekonomi-politik sistem açısından böylesi merkezi bir 
konum kazanan G-8'in daha geniş bir platform niteliğinde olan G-20 grubunu oluşturma 
kararının arkasında ekonomi-politik ve siyasi nitelikli gerekçeler vardır. … Uluslararası mali 
istikrarın sağlanması için sanayileşmiş ülkelerle yükselen pazar ülkelerinden oluşan daha geniş 
bir platform niteliği taşıyan bu yeni oluşumda G-8 bünyesindeki sekiz ülke dışında Arjantin, 
Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, 
Güney Kore ve Türkiye yer almaktadır. 
 
G-20'nin kompozisyonuna bakıldığında dört önemli kriterin göz önünde tutulduğu 
anlaşılmaktadır: (i) Uluslararası ekonomi-politik ve siyasi sistem açısından mutlaka sistem içinde 
bulunması gereken ve dışlanması durumunda ciddi riskler barındıran büyük ölçekli 
demografik güçler; (ii) bölgesel temsil kabiliyeti olan, dolayısıyla da uluslararası ekonomi-
politik sistemin kuşatıcı bir nitelik arz etmesini sağlayan ülkeler; (iii) değişik kültür ve medeniyet 
havzalarını temsil kabiliyeti olan ülkeler; (iv) ekonomik çapı itibarıyla ya demografik kapasitesi, 
ya pazar dinamizmi ya da doğal kaynak potansiyeli açısından önem taşıyan ülkeler. 
 
Şu anda uluslararası mali istikrarla sınırlı bir misyon tanımlaması yapılan ve ilk resmi toplantısı 
maliye bakanları düzeyinde gerçekleştirilen G-20'nin uluslararası sistemde zamanla nasıl bir rol 
üstleneceği, işleyiş süreci içinde belirmeye başlayacaktır.  
 
Gelir dağılımının aşırı ölçülerde bozulduğu, açlık sorununun kitlesel ve kıtasal bir nitelik 
kazandığı, Üçüncü Dünya ülkelerinin borç stoklarının dayanılmaz ölçülere ulaştığı, finansal 
araçlar kullanarak yapılan manipülasyonlarla çok büyük ölçekli kaynak ve güç aktarımının 
yapılabildiği bir ortamda uluslar arası düzenin istikrara ve dengeye kavuşması çok güçtür. 
Hiyerarşik gerilimleri yumuşatıcı etki yapması muhtemel G-20 benzeri örgütler böylesi bir 
konjonktürde özel bir konum kazanacaklardır. 
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Bu çerçevede Türkiye'nin G-20 üyesi olması sınırlı mali alanın ötesinde değerlendirilmesi 
gereken bir olgudur.  
 
Bu üyelik Türkiye'nin dış politika yapımındaki temel yaklaşımının revizyonunu gerektirmektedir. 
Türkiye şuana kadar sürdüregeldiği, genelde yakın bölgeleri kuşatan ve tehdit algılamalarına 
dayalı güvenlik parametrelerini önceleyen dış politika yaklaşımının sınırlarını aşmak 
zorundadır. … G-20 üyeliği iyi değerlendirilebilirse, sömürgeci güçlere karşı ilk bağımsızlık 
mücadelesini yapmakla birlikte Soğuk Savaş şartlarının getirdiği konjonktürde sürekli Batı-
Kuzey ülkelerinin periferisinde bir görünüm sergileyen ve Doğu-Güney ülkeleri ile 
yabancılaşan dış politika tavrının olumsuz birikimi aşılabilir. Uluslararası ekonomi-politikte 
görülen yen dönüşümler ve jeoekonomik kaynak paylaşımı bölgeler açısından ele 
alındığında uluslararası rekabetin sürdüğü alanlar itibarıyla 21. yüzyıl başlarında bir Asya, 
sonlarında ise bir Afrika yüzyılı olmaya aday görünmektedir. 
 
Türkiye'nin ekonomik alanda Kuzey/Güney, kültürel alanda Doğu/Batı denklemlerinde bir 
köprü rolü üstlenmesi her şeyden önce bir periferi ülkesi görüntüsünden sıyrılmakla mümkün 
olabilir. Güney ve Doğu ülkeleri nezdinde itibar sağlayacak böylesi bir yaklaşım Türkiye'nin 
genel uluslar arası itibarını olduğu kadar Kuzey ve Batı ülkeleri nezdindeki önemini de 
artıracaktır. 
 
G-20 benzeri platformlardaki üyelik imkanları, bu platformların daha sınırlı misyon 
tanımlamalarının ötesinde, küresel ve bölgesel etkinlik potansiyeli olarak değerlendirilmelidir. 
Bu da bütün bu platformlarda etkin bir diplomasi takip etmekle mümkün olabilir. Türkiye artık 
uluslararası itibarını sadece Kuzey ve Batı ülkelerinin periferisinde bulunmaktan değil, kendi 
yakın kara, deniz ve kıta havzalarındaki etkinliğinden ve küresel gelişmelerdeki özgür ve 
özgün tavrından almak zorundadır. 
 

İİkkiinnccii  BBööllüümm  
SSttrraatteejjiikk  DDöönnüüşşüümm  vvee  BBaallkkaannllaarr  

 
Soğuk Savaşın nükleer silahlan da kapsayan terör dengesi etkisini kaybedince uluslararası ve 
bölgesel çelişkilerden kaynaklanan sınırlı konvansiyonel çatışma alanları için uygun bir zemin 
oluşmuş oldu. 
 
Doğu Avrupa’nın Baltık ülkelerinden Macaristan'a kadar inen kuzey hattı bu bunalımlı geçiş 
dönemini küçük çatışmalar ve rızaya dayalı bölünmelerle daha az sıkıntı ile atlatırken, etnik ve 
dini farklılaşmanın karmaşık bir jeokültürel yapılanma ürettiği güney kanadı, yani Balkanlar, 
tarihi gerekçelerle meşruiyet kazandırılmaya çalışılan konvansiyonel ve paramiliter 
çatışmaların odağı haline geldi. 
 
I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Sistemik Çelişkiler ve Balkanlar 
Soğuk Savaş sonrası Balkanlar’da yaşanan gelişmeleri tahmin etmek sadece bölgesel bir 
analizi değil, uluslararası sistemin ana unsurlarını da kapsayan daha geniş ölçekli bir analizi 
gerektirmektedir. 
 
Bosna ve Kosova bunalımlarını tırmandıran sistemik çelişkiler üç ana başlık altında ele 
alınabilir: (i) ABD-Avrupa/Almanya arasındaki küresel çıkar çelişkisi, (ii) Avrupa içinde 
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İngiltere/Fransa, Almanya ve Rusya arasındaki kıta-ölçekli çelişkiler ve (iii) güç-eksenli bu 
çelişkilerin uluslararası hukuk ve örgütler düzeyinde yol açtığı çelişkiler. 
 
Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemi Yeni Dünya Düzeni söylemi ile tekrar kurma çabasının 
gündeme getirilmesine zemin hazırlayan Körfez Savaşı ile bu söylemin bütün temel 
unsurlarının reel politiğin acımasız dengelerine kurban edildiği Bosna bunalımı arasındaki 
zamanlama ve süreklilik ilişkisi son derece dikkat çekicidir. Körfez Savaşının bitmesinden ve 
Ortadoğu'daki Amerikan hakimiyetinin küresel bir güvenlik söylemi ile pekişmesinden kısa bir 
süre sonra küresel güçler arasındaki çatışma alanı Balkanlar'a kaymıştır. 
 
lrak'ın silah teknolojisindeki Alman patentini gören ABD, Körfez Savaşı ile gerek küresel gerekse 
bölgesel dengelerin nihai belirleyicisi olduğunu tescil etmeye yönelik bir Yeni Dünya Düzeni 
kavramı geliştirerek uluslararası bütün aktörleri seferber etme becerisi göstermiş ve bunun reel 
gücünü de Körfez Savaşında ispat etmiştir. 
 
Bu de facto üstünlüğü kabul etmek zorunda kalan Almanya öncülüğündeki Avrupalı güçler 
bir taraftan diplomatik bir karşı hamle ile (Oslo Süreci ve Madrid Konferansı) Ortadoğu Barış 
sürecini Avrupa eksenine çekmiş, diğer taraftan da başka bir de facto durum yaratan 
Yugoslavya’nın bölünmesi sürecini başlatarak Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın da kendi etki 
alanlarına girdiğini tescil etmek istemişlerdir.  
 
Francis Fukuyama’nın Tarihin Sonu tezi Batı medeniyetinin ve değerlerinin mutlak zaferini yeni 
bir uluslararası düzenin ana unsuru olarak ilan etmek suretiyle Körfez Savaşı öncesi 
meşrulaştırıcı bir rol üstlenirken, Samuel Huntington'un Medeniyetler çatışması tezi 
Balkanlar'daki bunalımı Batı-dışı medeniyetlerin de sorumluluk sahibi olduğu yeni bir çatışma 
alanı olarak takdim etmek suretiyle Sırpların işlediği insanlık suçlarını ve bu suçlara dolaylı 
katkıda bulunan Batı ülkelerinin sergilediği çifte standardı örten bir yaklaşım ortaya koymaya 
çalışmıştır. 
 
Balkanlar'daki bunalımın ilk safhasında ABD Körfez bölgesin de sağladığı kesin üstünlüğe 
karşılık Doğu Avrupa'nın –NATO'yu genişletme operasyonları dışında- genelde Avrupa’nın 
özelde Almanya'nın etki alanına kaymasına sınırlı bir şekilde göz yummuştur.  
 
Avrupa'da artan Alman etkisinden kaygı duyan İngiliz/Fransız diplomatik ve askeri misyonu, bir 
denge unsuru olmanın tabii psikolojisi içinde risk üstlenmeksizin bunalımı uzun döneme 
yayarak dondurma taktiğini izlemiştir. … Rusya’nın desteğini kazanan bu politika Bosna’daki 
katliamın iki yıl süre ile seyredilmesi sonucunu doğurmuştur. 
 
Bu süreç Almanya ile ABD arasında gerçekleşen çift yönlü bir optimum uzlaşmaya dayalı 
Dayton Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu anlaşmanın hemen öncesinde gerçekleşen askeri 
harekatlar ve anlaşmanın bizatihi kendisi bir taraftan Hırvatistan'ın sınır bütünlüğünü 
sağlayarak Almanya’nın etki alanının Adriyatik'e inmesini temin etmiş, diğer taraftan da 
Bosna’ya, dolayısıyla Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya Amerikan güçlerinin girmesini 
hukukileştirerek ABD'yi bölgenin temel belirleyici meşru gücü haline getirmiştir. 
 
Bosna bunalımını son derece etkin bir diplomasi için kullanan ABD böylece hem Avrupa'nın 
bunalım çözme ve güç kullanma konusundaki iç zaaflarını ortaya koymuş hem de ABD ve 
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NATO olmaksızın Avrupa'nın iç güvenlik meselelerinin çözülemeyeceğini gösterip bölgeye fiili 
olarak girme şansı elde etmiştir. Dayton sürecinden sonra da NATO, AB'nin ekonomik olarak 
yayıldığı her alana, bir güvenlik unsuru olarak girmeye başlamıştır. Bunun diplomatik anlamı 
Avrupa'nın ekonomik etki alanının güvenliğinin NATO ve ABD'nin fiili gücü ile sağlanması 
demektir. 
 
Ne 1991'de Bağdat'ın bombalanmasından bir iki ay sonra eski Yugoslavya’da çatışmaların 
başlaması bir tesadüftür ne de 1998 başlarında böyle bir bombalamanın eşiğinden 
dönülmesinden hemen sonra Kosova'nın patlaması. Bosna bunalımında etkin rol üstlenen 
Fransa ve Rusya’nın 1998 başlarında ABD'nin Irak'a müdahalesine yeşil ışık yakmamaları 
Balkanlar'daki güç dengelerini de etkilemiştir. Almanya bu kez usta bir diplomasi ile ABD 
yanında yer alır gözükmüş ve Avrupa-içi parçalı diplomasiyi bu kez bir esneklik aracı olarak 
değerlendirmiştir. ABD'nin Kosova'daki bunalıma 1998 başlarında son derece sert çıkışlarla 
tepki göstermesi de, Sırbistan'ın bölgesel etkinliğini kendi küresel etkinliğinin bir parçası olarak 
gören Rusya ile bu etkinliğe lojistik destek sağlayan geleneksel Sırp dostu Fransa'ya yönelik bir 
mesaj içermektedir. 
 
ABD artık NATO üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan müdahil bir konumdadır ve bu 
konum bölge problemlerini Amerikan stratejisinin doğrudan unsurları haline dönüştürmektedir. 
 
ABD, Avrupa dışındaki gerilim alanlarının bölgesel ölçekte tutulabileceğinin farkındadır. Buna 
mukabil, Avrupa-içi bunalımlar daha önceki iki dünya savaşı örneğinde olduğu gibi küresel 
ölçekli gerilimlere zemin teşkil edebilecek unsurlar barındırmaktadır. Onun içindir ki, Amerika 
küresel barışı koruma misyonu biçtiği NATO'ya özellikle Avrupa sathında daha yaygın ve 
derinlemesine bir görev alanı oluşturmaktadır. 
 
Kosova'ya yönelik müdahalenin hedefi sadece Kosova'daki insanlık trajedisini durdurmakla 
sınırlı değildir. NATO'nun Orta ve Doğu Avrupa'da oluşmakta olan yeni stratejik dengelerin 
merkezine oturmaya başladığı bu yeni dönemde saldırgan politikalarını sürdüren Miloseviç'in 
sahip olduğu askeri ve stratejik güç törpülenmek ve denetim altına alınmak istenmiştir. 
Yugoslavya'nın Soğuk Savaş süresince Avrupa'nın üçüncü büyük askeri gücü olduğu da 
düşünülürse bu törpülemenin taşıdığı anlam daha da netlik kazanmaktadır. Önümüzdeki 
dönemde stratejik tırmanmanın temelde Avrupa ve Ortadoğu eksenli olacağını düşünen 
ABD, NATO-eksenli olarak Avrupa’da Amerikan askeri gücü olarak da Ortadoğu'da bir 
stratejik güvenlik alanı oluşturmaktadır. 
 
Sırbistan'ın önce denetim altına alınması, daha sonra da sistem içine çekilmesiyle NATO'nun 
Orta ve Doğu Avrupa'ya gerileme sürecinin önündeki önemli bir risk alanı daraltılmış 
olmaktadır. 
 
II. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Bölge-içi Dengeler 
Yugoslavya’dan kopan Slovenya ve Hırvatistan, Balkan ülkeleri olmaktan uzaklaşıp İtalya ve 
Almanya’ya yaklaşan Orta Avrupa ve Adriyatik ülkeleri olma yoluna girmişler ve bu anlamda 
Avusturya ve Macaristan'a benzer bir konuma yönelmişlerdir. Romanya Tuna havzasının 
getirdiği avantajla güneye yönelik bir Balkan politikasından ziyade Orta Avrupa ile Karadeniz 
arasındaki köprü rolünü önceleyen bir politika geliştirmeye başlamıştır.  
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Kosova bunalımının yayılmasının en çok etkileyeceği ülkelerin başında gelen Makedonya 
aynı zamanda Balkan Meselesinin düğüm noktasını oluşturmaktadır. Bağımsızlığına ve ülke 
bütünlüğüne karşı hem Sırbistan, hem Yunanistan hem de Bulgaristan'dan kaynaklanan 
baskılar karşısında kalan Makedonya aynı zamanda ülke nüfusunun takriben yarısını oluşturan 
Arnavutlarla ciddi problemler yaşamaktadır.  
 
Bölgeye yönelik NATO müdahalesinden sonra fiili güvenlik tehdidinin ve etnik çatışma riskinin 
önemli ölçüde denetim altına alınması Balkanlar'daki jeopolitik hatlar ile jeokültürel hatların 
kesişim noktalarındaki hassasiyeti ortadan kaldırmamıştır.  
 
III. Bosna Bunalımı ve Dayton Anlaşması 
Etnik temizlik suçlusu işgalci Sırplar, 1992 Nisanından Dayton Anlaşmasına kadar geçen süreç 
içinde önce Bosnalı Sırplar olarak meşrulaştırılmışlar, daha sonra da Bosna Sırp Cumhuriyeti 
tanımlaması ile devlet kurucu unsurlar olarak takdim edilmişlerdir. … Böylece Sırplar 
kendilerine ait bölgede tam bir otonom statü temin ederken, Müslümanların diplomatik ve 
askeri pozisyonu Hırvat faktörü ile denetim altına alınmıştır. Dayton Anlaşmasını takip eden 
aylarda Müslümanlar ile Hırvatlar arasında özellikle Mostar'da yaşanan gerginlik, anlaşmanın 
yumuşak karnını ortaya koymuştur. 
 
Dayton Anlaşması öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ülkenin önemli büyük 
şehirleri olan Saraybosna ve Tuzla'da Müslümanların, Banja Luka'da da Sırpların denetimlerinin 
pekiştiğini gören Hırvatlar, Mostar'ı kendi merkez üsleri haline getirmek istemektedirler. Savaş 
süresince lojistik bağlantılardan koparılarak Bosna içlerine hapsedilmek istenen Müslümanlar 
ise Mostar'ın deniz bağlantısı ve lojistik destek için kilit durumda olduğunun farkındadırlar. 
Mostar’ın mutlak anlamda Hırvat kontrolüne terk edilmesi Müslüman-Hırvat federasyonunun 
can damarının Hırvatların eline verilmesi demektir. Bu da statüsü tam bir belirginlik 
kazanmamış olan Mostar'ın Müslümanlar ile Hırvatlar arasındaki en temel çatışma 
alanlarından birisi haline getirmektedir. 
 
Savaş öncesinde hemen hemen tamamıyla Müslüman olan ve BM temsilcilerinin önünde 
tarihin gördüğü en acımasız etnik kıyımın yapıldığı Srebrenica ve civarındaki bölgede hala tek 
bir Boşnak’ın bulunmaması Dayton Anlaşmasının sağladığı statünün meşruiyetini tartışmaya 
açmaktadır. … Srebrenica ve Zepa gibi BM'nin gözetimi altında kitlesel katliamların yapıldığı 
güvenlik bölgelerinin, eldeki açık savaş suçu delillerine rağmen Sırplara verilmiş olması hiçbir 
uluslararası hukuk değeri ile bağdaştırılamaz. Sırpları Bosna'dan sonra Kosova'da da yeni bir 
etnik kıyım politikası uygulama konusunda cesaretlendiren temel saik Dayton Anlaşmasındaki 
bu etik-reel politik dengesizliktir. 
 
Konjonktürel kaygılar anlaşmada herkesi memnun etmeye çalışan muğlak ifadelerin hakim 
olmasına yol açmış görünmektedir. Bu da tarafların anlaşmayı kesin bir çözüm şekli olmaktan 
çok nihai hesaplaşmayı erteleyen taktik bir adım olarak değerlendirmeleri sonucunu 
beraberinde getirmektedir.  
 
Hırvatistan ve Sırbistan ile bir bütünlük içinde değerlendirdikleri için stratejik güvenlik hatları 
açısından ciddi bir derinliğe sahiptirler. Buna mukabil Orta Bosna'da temerküz eden 
Müslümanlar deniz bağlantısı itibarıyla Hırvatlar, kara derinliği ve Drina su yolu üzerindeki 
stratejik kuşak itibarıyla Sırplar tarafından kuşatılmış durumdadırlar. 
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Bosna-Hersek devletinin kendi iç bütünlüğünü sağlayarak yaşayabilirliğinin jeopolitik şartlarını 
gerçekleştirmekten uzak görünen Dayton Anlaşması, gerek anayasal çerçeve gerekse reel 
askeri ve stratejik durum açısından ciddi boşluklar barındırmaktadır. 
 
Reel durum açısından bakıldığında, bu anlaşma ile eski Yugoslavya toprakları üzerinde 
Sırbistan ve Hırvatistan güçlerini kendi bölgelerinde konsolide ederlerken, Bosna-Hersek eski 
Yugoslavya’nın bütün iç çelişkilerini barındıran ve yeni bunalımlara açık bir çatışma alanı 
haline getirilmiş bulunmaktadır.  
 
Bosna Savaşı süresince yaşanan acı tecrübeler göstermiştir ki, bütün uluslararası çabaların ve 
barış görüşmelerinin ötesinde Bosna'yı yaşatacak olan en önemli unsur Boşnakların siyasi 
bağımsızlık iradesi ve bu iradenin fiili güç olarak askeri alanda kendisini göstermesidir.  
 
IV. NATO Müdahalesi ve Kosova'nın Geleceği 
Balkanlar'daki bölgesel dengeler içinde jeopolitik kritik hatlar ile jeokültürel kuşaklar arasındaki 
çelişkilerin doğrudan yansıdığı ikinci bölge, Morava-Vardar ekseni içinde yer alan ve Sırp-
Arnavut-Makedon unsurların yüzleştiği jeokültürel kuşağı oluşturan bölgedir. Her iki stratejik 
kuşağı da Yugoslavya'nın merkezi etnik gücü olarak Soğuk Savaş süresince elinde tutan 
Sırpların Miloseviç önderliğinde tanımladıkları Büyük Sırbistan ideali, temelde bu stratejik 
kuşaklar üzerindeki demografik yapıyı değiştirip etnik ve dini olarak monolitik bir yapı kurmaya 
yönelik bir projeydi. Etnik kıyım ve fiili baskılardan kaynaklanan göçlerle gerçekleştirilmesi 
düşünülen bu yapının kara jeopolitik alanı ilgili kuşaklardan oluşurken Adriyatik deniz 
bağlantısının kopmaması esas alınıyordu. Böylece Tuna'dan Adriyatik'e uzanan Sırp jeopolitik 
hayat alanı tanımlaması bu hayat alanının içindeki Boşnak ve Arnavut unsurları hem stratejik 
bir düşman hem de dış destekten yoksun kolay bir hedef haline getiriyordu. 
 
Sırplar açısından Kosova'yı Bosna'dan farklılaştıran dört temel unsur vardır. Birincisi Kosova'nın 
demografik yapısı ile ilgilidir. Nüfusun yaklaşık %90'ı Arnavutlardan oluşan Kosova Bosna’nın 
aksine demografik olarak çok daha yeknesak bir yapı arz etmektedir. Bu yapı Bosna'yı izole 
ederek etnik kıyımı sürdürmeyi tercih eden Sırpların Kosova'ya yönelik etnik temizlik 
harekatında Kosova'daki Arnavutları komşu ülkelere, özellikle Arnavutluk ve Makedonya’ya 
sürerek demografik bir yapı değişikliğini zorlamaya yönlendirmiştir. 
 
Balkanlar'ın jeokültürel yapısını yansıtan üçüncü önemli farklılaşma ise bölge-içi dengelerle 
doğrudan ilgilidir. Bosna'da etnik temizliğin muhatabı olan Boşnaklar, Sırplarla Hırvatların doğu 
ve batı istikametindeki baskıları karşısında Orta Bosna'da neredeyse bir gettoya sıkıştırılmışken, 
Kosova’daki Arnavutlar gerek Makedonya gerekse Arnavutluk'taki Arnavut unsurlarla hiçbir 
zaman teması kaybetmeyerek sürekli bir lojistik destek ve sığınma imkanı bulmuşlardır. 
Arnavutların direniş kapasitesini artıran bu durum aynı zamanda Kosova bunalımının 
Bosna'nın aksine bütün Balkanlar'a yayılma riskini artırmıştır. NATO'yu Kosova'ya müdahaleye 
sevk eden amillerden birisi de bu jeokültürel dağılımın ortaya çıkardığı yayılma riskidir. 
 
Sırp askeri güçlerinin çekilmesi ve KFOR'un Kosova'da denetim ele geçirmesi bunalımın nihai 
çözümü için yeterli değil gerekli bir adımdır. Kosova Meselesinin en hayati boyutları hala 
çözüm beklemektedir. 
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Sırpların Soğuk Savaş döneminde çok daha yüksek bir sosyokültürel entegrasyon süreci 
yaşadıkları Boşnaklarla bir arada yaşamayı dahi içlerine sindiremedikleri bir güvensizlik 
ortamında Arnavutlarla ortak bir devletin unsurları olmayı benimsemeleri çok güçtür.  
 
V. Türkiye'nin Balkanlar Politikasının Esasları 
Maalesef kabul etmek zorunda olduğumuz bit gerçek de, Türkiye'nin, Almanya ve Rusya'nın 
kendi etki alanlarını koruma yönündeki etkinliklerine orantılı bir etkinliği gösterecek güce sahip 
olmamasıdır. Bunun için de, Balkan bunalımı neredeyse bölgedeki İslam ve Osmanlı kimliğinin 
tasfiye hareketi haline dönüşmüştür. Son Bosna ve Kosova bunalımları bunu açık bir şekilde 
göstermiştir. 
 
Ancak, 19. yüzyıldan farklı olarak yeni konjonktürdeki en önemli faktör ABD'dir, ki bu da 
ABD'nin bölgesel etkinliğini Germen ve Slav etkinlik alanları dışında kalan unsurlara 
dayandırmasını gerekli kılmaktadır. Macar, Hırvat ve Sloven unsurların Almanya’ya, Sırp 
unsurların Rusya’ya, Bulgar, Rumen ve Yunan unsurların konjonktürel olarak her iki tarafa da 
yakın olabilecek bir politika takip etmeye meyilli olduğunu gören ABD, ister istemez Arnavut 
ve Boşnak unsurları bölgenin dengeleyici aktörleri olarak devrede tutmaya çalışacaktır. 
Türkiye bu noktada Almanya ve Rusya'yı karşısına almadan ve bu ülkelerle diplomatik teması 
kesmeden, ABD ile kesişen bölgesel hesaplarının realize edilmesine çalışmalıdır. 
 
Balkanlar'da özellikle Sırplar ve Yunanlılar tarafından sık sık depreştirilen anti-Osmanlı ve anti-
Türk imajı karşısında Türkiye'nin küresel rekabet unsurlarını bölgeye dikkatli bir şekilde 
yansıtması zorunludur. Türkiye'nin bölgeye müdahil olmasını sağlayacak diplomatik ve reel 
araçlar oluşturulmalıdır. Osmanlı'dan tevarüs edilen siyasi kültürün ve kurumların reddi 
Balkanlar politikası açısından önemli bir açmaz doğurmaktadır. Herkes Boşnak ve Arnavut 
unsurlara olan tarihi ve kalbi yakınlığımızı bilmektedir; ancak bunun uluslar arası legal araçları 
yoktur. İçerde İslami kültür oluşumlarını bir tehdit gibi gören yaklaşım Kosova'da ve Bosna'da 
bu kimliğin muhafazasını savunmakta güçlük çekmektedir; çünkü Sırplar her iki bölgede 
kendilerine karşı mücadele eden unsurları İslam fundamentalizminin temsilcileri olarak 
göstermektedir. 
 
1. Tarihi Miras ve Balkanlar 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar'da egemen olmasından Bu yana Osmanlı-Türk geleneksel 
Balkan politikasının iki temel dayanak grubu vardır: Boşnaklar ve Arnavutlar. Balkanlar'ın bu iki 
yerleşik kavmi İslam'ı seçerek Katolik-Ortodoks-İslam ya da Roma/Germen-Rus-Osmanlı 
sacayağına dayalı Balkan jeokültüründe ağırlıklarını İslam ve Osmanlı ayaklarına koymuşlardır.  
 
Soğuk Savaş sonrasında da Balkanlar'daki dengede Türkiye hanesindeki en önemli kazançlar 
bu iki kavmin kendi devletlerinde kültürel geçmişlerine daha yakın bir çizgide yeni bir siyasi 
yapılanmaya gitmeleri olmuştur. Arnavutların ve Boşnakların Balkanlar'da istikrarlı ve etkili 
olmadığı bir konjonktürde Türkiye'nin Doğu Trakya ve Anadolu'da huzurlu olması mümkün 
değildir. Bosna Hersek hala Türkiye'nin Orta Avrupa içlerine uzanan siyasi, ekonomik ve 
kültürel bir ileri karakolu durumundadır. Arnavutluk ise Türkiye'nin Balkanlar politikasının 
barometresidir. Arnavutluk'un Balkanlar'daki istikrar ve güvenliğini sağlamak için destek 
olamayan bir Türkiye'nin bölgede kalıcı bir etkide bulunması mümkün değildir. 
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Türkiye'nin Balkan ve Kafkas politikalarındaki rolleri açısından Arnavutluk ve Azerbaycan 
benzer konumlara sahiptirler. Bu konum Türkiye'nin hem yakın kara hem de yakın deniz havza 
politikalarının kaderini belirleyecek özellikler taşımaktadır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve 
Adriyatik politikasında Arnavutluk, Hazar Denizi politikasında da Azerbaycan belirleyici bir 
ağırlığa sahiptir. 
 
Balkanlardaki kaygan ve değişken bölgesel ilişkiler arasında Türkiye açısından değişmeyen en 
önemli stratejik öncelik ve unsur Osmanlı bakiyesi olan ve kendi kaderlerini Türkiye'nin 
bölgesel gücüne ve ağırlığına bağlayan toplumların kendi bölgelerinde kalarak güvenliklerini 
temin etme meselesidir. Bu durum Türkiye için sadece yerine getirilmesi gereken bir mesuliyet 
ve yük değil, aynı zamanda Balkanlar'da etkinlik alanı oluşturmanın en önemli aracıdır. 
Kuzeybatı istikametinden başlayarak Bihaç-Orta Bosna- Doğu Bosna-Sancak-Kosova-
Arnavutluk-Makedonya-Kırcaali-Batı Trakya hattı ile Doğu Trakya'ya ulaşan kuşak Türkiye 
açısından Balkan jeopolitiğinin ve jeokültürünün hayat damarı niteliğindedir. 
 
Kosova'nın tasfiyesi kuzeydeki Boşnak unsuru bir Orta Avrupa azınlığı haline dönüştürürken, 
Arnavutları Balkanlar'a yayılan etnik bir grup olmaktan çıkarıp Adriyatik'e sıkışmış bir topluluk 
haline getirecektir. Bu fiilen kendini Türkiye ile kader birliği içinde gören unsurların birbirinden 
koparılarak marjinalleştirilmesi suretiyle Osmanlı bakiyesinin tümüyle tasfiyesinin son halkası 
anlamına gelecektir. 
 
3. Bölge-içi Dengeler 
Bölgelerarası bağımlılık ilişkisinde küresel güçleri ve dengeleri gözetmesi gereken Türkiye, 
Balkanlar'a yönelik politikada da bölge-içi dengeleri sürekli takip eden aktif ve etkin bir 
diplomasi geliştirmek zorundadır. Bölgede Kosova eksenli olarak iç içe geçen üç halkadan 
bahsetmek mümkündür. 
 
Birinci halka Kosova (dolayısıyla Sırbistan), Arnavutluk ve Makedonya'dan oluşan halkadır ki, 
burada Arnavut etnik kimliğinin bölünmesinden kaynaklanan çelişkiler ağırlık taşımaktadır. 
İkinci halka Yunanistan, Yugoslavya (genişletilmiş Sırbistan), Bulgaristan, Türkiye ve Bosna - 
Hersek'ten oluşmakta ve bunalımın yayılmasındaki ilk doğrudan müdahil ülkeleri 
kapsamaktadır. Üçüncüsü ise bu iç iki kuşaktaki dengeleri etkileyebilecek olan ülkeleri 
kapsamaktadır ki bunlar Bosna'ya müdahil olabilecek Hırvatistan, Voyvodina bölgesine 
müdahil olabilecek olan Macaristan ve sahip olduğu coğrafi konumla bütün bu dengeleri 
etkileyebilecek olan Romanya’dır. Bu üç halka ile ilgili olarak da koordineli bir diplomasi 
uygulamak gerekmektedir. 
 
Bu çerçevede birinci halka içindeki dengelerin Türkiye açısından en önemli önceliği 
Arnavutluk'un her açıdan güçlü bir yapıya kavuşturulması ve bu ülke ile Balkanlar'a yönelik en 
kapsamlı işbirliği çabasının yürütülmesidir. Bu konuda ortaya çıkacak zaaflar Yunanistan ve 
İtalya'nın Arnavutluk üzerindeki etkisinin Türkiye aleyhine artması sonucunu doğuracaktır. … 
Kosova krizinin ilk günlerinde Arnavutluk başbakanının Yunanistan'dan arabuluculuk 
talebinde bulunması bu konuda Türkiye açısından dikkat çekici ve uyarıcı bir gelişme 
olmuştur. 
 
Arnavutluk bunalımı, etkileri ve sonuçları açısından, Bosna Hersek'ten çok daha derin bir 
bölgesel çatışmaya dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Boşnakların Sancak hariç yoğun 
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olarak Bosna-Hersek sınırları içinde yaşaması, bu bunalımın, doğru olmamakla birlikte, Bosna-
Hersek ile sınırlandırılması çabalarının başarılı olmasını sağlamıştır. … Boşnakların aksine, 
Arnavutların Arnavutluk dışında yoğun bir şekilde Kosova ve Makedonya'da yaşıyor olmaları, 
Sırbistan ve Yunanistan'ın bunalıma doğrudan müdahil olmaları sonucunu doğurmaktadır.  
 
Bu birinci halkanın en hassas noktası ise Makedonya-Arnavutluk ilişkileridir. … Türkiye her iki 
ülke nezdindeki ilişkileri yoğunlaştırarak bir taraftan ikili ilişkilerin iyileştirilmesine çalışırken diğer 
taraftan Makedonya'daki Arnavutların en tabii vatandaşlık haklarını en etkin bir şekilde 
kullanabilmeleri için ikna edici bir rol üstlenmelidir.  
 
İkinci halkada yer alan ülkelerin iç ittifak arayışları sürekli karşı ittifaklarla dengelenmek 
zorundadır. Burada en temel husus Bulgaristan'ın Sırp-Yunan ittifakına yönelmesiyle oluşacak 
Türkiye karşıtı bölgesel bir ittifakın önüne geçmektir. Muhtemel bir Sırp Yunan-Bulgar bloğu 
Türkiye'nin bölgedeki hayat damarı olan stratejik kuşak üzerindeki baskıların artmasına, 
Makedonya'nın dağılmasına ve Türkiye'nin Bosna ve Arnavutluk ile ilişkilerinin fiilen kopmasına 
yol açar. Bunun için de Bulgaristan'la ilişkiler hem ikili hem de çok yönlü zeminde geliştirilmeli; 
hatta mümkünse Balkanlar'la ilgili problemleri izleyecek iki taraflı bir komisyon oluşturulması 
sağlanarak Bulgaristan'ın nabzı sürekli olarak tutulmalıdır. 
 
Üçüncü halkada yer alan Romanya, Macaristan, Slovenya ve Hırvatistan gibi ülkelerle 
temaslar artırılmalıdır. Özellikle Romanya ile zaten çok iyi durumda olan ekonomik ilişkiler 
daha da yaygınlaştırılmalı ve muhtemel bir Balkan krizinde Romanya ve Tuna üzerinden 
geçen ulaşım hattı açık tutulmalıdır. 
 
4. Bölgeyi Kuşatıcı Politikalar 
Balkanlar'ın tümünü kapsayan ortak projelere öncülük edilmesi Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını 
artıracaktır.   
 
Bölge içindeki gerilimi düşürmek ve ortak çıkar alanları oluşturmak için ekonomi ağırlıklı 
projeler üretilmelidir. Bir ara gündeme gelen Balkan otoyolu gibi projeler dışında KEİ'nin de 
devreye girebileceği daha geniş ölçekli yatırımlara öncülük yapılmalıdır.  
 
5. Balkan Politikasında Küresel Stratejik Araçlar 
NATO'nun bunalımla ilgili devrede tutulması ve Türkiye'nin NATO içindeki rolünün 
Ortadoğu’dan çok Balkanlar ve Doğu Avrupa ile ilintilendirilmesi Balkan politikamız açısından 
büyük bir önem taşımaktadır, Meselenin AB ve BM forumlarında yoğunlaşması Türkiye'nin etki 
alanını azaltacaktır. … Böyle bir tanımlama, gelecekte bölgede Türkiye'ye yakın Boşnaklara 
ve Arnavutlara yakın politikalar geliştirmek zorunda kalacak olan ABD'nin tercihlerine de 
yakın olacaktır. 
 
NATO'daki sistemik rol dışında ikinci önemli araç ise kısmen sistem-dışı olarak görülebilecek 
olan İKÖ çerçevesindeki konumdur. Türkiye Balkanlar'daki bunalımları İKÖ forumuna etkin bir 
şekilde taşıyarak bölgedeki İslam-Osmanlı kimliğinin korunmasını doğrudan değil, anonim bir 
İslam dünyası meselesi olarak gündeme getirmek zorundadır.  
 
Bosna bugün her şeye rağmen varlığını koruyorsa bunun iki sebebi vardır; sistemik güçler 
arasındaki ihtilaflar ve İslam dünyasından sağlanan psikolojik ve diplomatik destek. Bugün her 
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iki unsur da devrede olmalı ve Kosova bir taraftan BM ve NATO diğer taraftan İKÖ nezdinde 
çift yönlü bir küresel mesele olarak gündemde tutulmalıdır. Kosova meselesinin lokalize 
edilerek unutturulması, bölgedeki Türkiye yanlısı Arnavut unsurların tümden tasfiyesi anlamına 
gelecektir. 
 
Unutulmamalıdır ki, Osmanlı Devleti'nin kaderi Balkanlar'da çizilmiştir. Balkanlar'da sınır ötesi 
etki alanları kuramayan bir Türkiye'nin genel uluslararası ilişkilerde de, bölgesel dengelerde de 
etkin olabilmesi mümkün değildir.  
 

ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
OOrrttaaddooğğuu::  KKüürreesseell  EEkkoonnoommii--PPoolliittiikk  vvee  SSttrraatteejjiikk  DDeennggeelleerriinn  KKiilliiddii  

 
I. Ortadoğu'nun Uluslararası Konumunu Etkileyen Faktörler 
Uluslararası ilişkilerde tahlil kabiliyetini geliştirmek istediğimiz öğrencilerimize verdiğimiz ilk 
prensiplerden bir tanesi uluslararası ilişkilerdeki reel durumu görebilmek amacıyla sınırları bir an 
için göz önünde tutmaksızın haritayı alıp incelemeleridir. 
 
Sınırlar uluslararası ilişkiler ve hukuk için sabit bir veridir; ancak bu veri kimi zaman güç 
denklemindeki değişimlerin uzun dönemli etki alanlarını görebilmemizi de engeller.  
 
1. Coğrafi ve Jeopolitik Faktör 
Ortadoğu kavramının kültür-bağımlı muhtevası bir kenara bırakılarak kapsadığı alan göz 
önünde bulundurulduğunda bu alanın en bariz özelliği Afroavrasya dünya ana kıtasının  
kesişim alanını oluşturuyor olmasıdır.  
 
Kara jeopolitiğinin Rimland (kenar bölge) hattına dayalı güçleri açısından bakıldığında da bu 
bölge Avrasya'yı kuşatan hattın merkezini oluşturmakta ve Avrasya'ya yönelik her türlü 
müdahalenin üs potansiyellerini kapsamaktadır. 
 
2. Tarihi ve Jeokültürel Faktör 
En dar anlamıyla kadim Mezopotamya ve Mısır havzalarına, en geniş anlamıyla da doğu-batı 
ekseninde Hindistan'dan Atlantik'e, kuzey-güney ekseninde de Karadeniz’den Büyük 
Sahra’ya kadar uzanan coğrafyada tarihi derinliği güçlü kültürlere beşiklik etmiş olan 
bölgede hemen hemen hiçbir stratejik mesele tarih referansı olmaksızın sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilemez. 
 
Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ile bölgede yaşanan jeokültürel farklılaşma ve parçalanmaya yol 
açan biri dış diğeri iç iki önemli unsurdan bahsedilebilir. Dış unsurlar, sömürgeci yayılma ile 
devreye giren Avrupa merkezli etkiler ve II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası bir siyasi irade 
ile kurulan İsrail devletidir. Bu iki olgu, 8. yüzyıldan bu yana genelde İslam medeniyet birikimi 
ile özdeşleşen bölgenin jeokültürel karakterini değiştirmiştir. Böylece kendi tarihi referanslarını 
bölgeye yönelik olarak kuran Hıristiyanlar ve Yahudiler bölgede siyasi etkinlik alanı 
kazanmışlardır. Daha önce Osmanlı Devleti'nin Millet sistemi içinde korunaklı kültürel dokular 
şeklinde varlığını sürdüren unsurlar, yeni bir siyasi bilinç ve egemenlik alanı oluşturma çabası 
içine girmişlerdir. Sömürge idareleri tarafından da desteklenen bu çabanın en çarpıcı iki 
sonucu Yahudi kimliği ve dini/tarihi referanslara dayalı olarak kendi iç meşruiyet alanını  
oluşturan İsrail devleti ile çok kültürlü Ortadoğu mozaiğinin küçük bir numunesi olmakla birlikte 
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genelde Hıristiyanların egemenliğine dayalı olarak kurulan Lübnan devletidir. Bu devletlerin 
ortaya çıkışı, bölgenin jeokültürel yapısı ile siyasi egemenlik alanları arasında ciddi bir doku 
uyuşmazlığı problemini beraberinde getirmiştir. 
 
Jeokültürel parçalanmayı beraberinde getiren iç unsurlar ise özellikle Arap dünyasını 
temelden sarsan ulus-devlet oluşumudur. Yerli ulus-devletlerin kurulması, oluşan her bir ulus-
devletin meşruiyet zemininin dayanacağı yeni bir kültürel kimlik ve tarihi referansı gerekli 
kılmıştır. Müslüman-Arap-Suriyeli birisi ile Müslüman-Arap-Iraklı birisi arasındaki farkın, ayrı ulus-
devletler oluşturacak bir siyasi kültür farklılaşmasına zemin teşkil etmesine dayanak olacak 
düşünceler ve yapılar, bölgenin yeni tanımlarla daha küçük ünitelere bölünmesinin önünü 
açmıştır. Mezhep ve kabile farklılıkları da bu jeokültürel parçalanmayı daha mikro 
bölünmelere ve kutuplaşmalara götürecek unsurları beraberinde getirmiştir. 
 
Bir asır öncesine kadar kendi içinde farklı yerel kimlikleri barındırmakla birlikte bütüncül bir 
jeokültürel havza niteliği taşıyan Ortadoğu, bugün keskinleşme temayülü gösteren bir 
jeokültürel parçalanma ve bu parçalanmanın getirdiği siyasi, dini ve etnik kutuplaşma 
potansiyellerini bünyesinde barındırmaktadır. … Bölgenin zengin jeokültürel arka planı 
parçalayıcı değil tanıştırıcı ve bütünleştirici bir doğrultuda değerlendirilmedikçe, geçici siyasi 
barış planları kalıcı bir bölge düzeni oluşturacak bir zemin sağlayamaz. 
 
Türkiye bu jeokültürel parçalanmanın bir tarafı, hatta bir mağduru gibi davrandıkça bu mirası 
hakkınca değerlendiremez.  
 
Şu çok açık bir gerçektir ki, bölgenin hiçbir siyasi problemi Türkiye'nin miras edindiği, ama 
hakkını da hiçbir zaman yeterince veremediği, Osmanlı arşivleri olmadan anlaşılamaz ve 
hukuki bir zeminde tartışılamaz. Bölgedeki jeokültürel parçalanmanın tarihi temelleri, dönüşüm 
seyri ve objektif bir haritası da ancak ve ancak bu arşivlerin kullanılması ile mümkün olabilir. … 
Türkiye'nin bütün bu tarihi mirasa rağmen Ortadoğu Barış Sürecinde etkin bir aktör gibi 
görülmemesi ve görüşlerinin dikkate alınmaması, biraz da Türkiye'nin bölgenin jeokültürel 
dokusuna ve bu dokunun parçalanmasından kaynaklanan problemlerine yeterince önem 
vermeyişindendir. … Türkiye kendi iç bütünlüğü açısından da, bölgede etkin bir strateji 
uygulama kapasitesi açısından da, bölgenin jeokültürel ve tarihi faktörlerini gözeten bir 
yaklaşım göstermek zorundadır. 
 
3. Jeoekonomik Faktör 
Uluslararası ekonomi-politik kaynak dağılımı açısından bakıldığında Ortadoğu genelde petrol 
ile özdeşleşen bir coğrafya olarak görülmektedir. Modern dönem için doğru olan bu yargı 
aslında Ortadoğu’nun ekonomi-politik tarih içinde oynadığı rol açısından değerlendirildiğinde 
eksik kalmaktadır. Bütün büyük medeniyet havzalarının doğduğu ılıman iklim kuşağının 
merkezinde bulunan bölge, antik dönemden bugüne tarım potansiyeli ve ticaret aktarım  
hattı olmak bakımından başlı başına büyük bir önem taşımıştır. … Suyun bir doğal kaynak 
olarak Ortadoğu'da taşıdığı önemin anlaşılması büyük tarım medeniyetlerinin doğduğu bu 
havzanın ekonomik tarihi çerçevesinde anlaşılabilir. 
 
Bu tarım potansiyelini daha da önemli kılan ve Ortadoğu'yu uluslararası ekonomi-politik tarihin 
merkezine yerleştiren en temel olgu ise Afroavrasya ana kıtası içindeki hemen hemen bütün  
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ulaşım ve ticaret yollarının modern dönemde Ortadoğu olarak adlandırılan bölge ile 
doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmasıdır.  
 
İngiliz sömürge sisteminin Mısır merkezli Ortadoğu projeksiyonu Hint yolunun açık tutulması ile 
ilgilidir. Almanya'nın Osmanlı politikasında da bunun alternatifini oluşturma çabası gizlidir. 
Ortadoğu'nun bu jeoekonomik özelliği bölgenin sömürge rekabetinden en derin etkilenen 
bölgelerin başında gelmesine yol açmıştır. 
 
Ortadoğu sadece ticari ve doğal kaynak aktarım hattı olarak değil, doğal kaynak stoku 
olarak da başlı başına önemli bir stratejik konum kazanmıştır.  
 
Daha önce çorak ve önemsiz alanlar olarak görülen coğrafi alanlar petrolün bulunmasından 
sonra klasik jeopolitik yaklaşımları dönüştüren merkezi bir jeostratejik önem kazanmışlardır.  
 
Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri gibi geleneksel kabilevi yapılara dayalı devletler petrol 
kaynaklarının Batı kapitalizminin çarklarına akmasına aracı rolü oynayan bir işlev üstlenirken, 
Arap milliyetçiliğine dayalı sosyalist idareler altında Doğu Bloğuna yakın bir tavır gösteren 
totaliter-ideolojik yapılı devletler doğal kaynakların devletleştirilmesi suretiyle petrolü devletin 
önemli bir stratejik kozu olarak görme temayülü içine girmişlerdir. 
 
Uluslararası ekonomi-politik yapının patronajı görevini yürüten ABD, Avrupalı güçlere kıyasen 
petrole daha az bağımlı olmakla birlikte, petrolün bu gücünün kaynağını kontrol etmedikçe 
uluslararası ekonomi politik rekabetin ritmini tutamayacağını fark etmiştir. 
 
Yetmişli yılların sonlarında yaşanan iki önemli gelişme petrole dayalı stratejik rekabetin seyrini 
büyük ölçüde etkilemiştir. ABD liderliğinde imzalanan Camp David Anlaşması Ortadoğu'daki 
bölgesel blokajı kırarken, iki büyük petrol üreticisi ülke olan İran ve Irak arasındaki savaş 
OPEC'in ortak tavır belirleme gücünü ve petrolün bir stratejik koz olarak kullanılma kapasitesini 
önemli ölçüde daraltmıştır. Uzun süren savaş çift yönlü bir etkide bulunmuştur. Savaş 
giderlerinin bu ülkelerin petrol gelirlerine bağımlılığını artırması petrol fiyatlarının düşmesine yol 
açmıştır. Öte yandan, bu ülkelerin silah alımına yönelttikleri kaynaklar petrolden elde edilen 
gelirlerin tekrar Batı finansal sistemine dönmesini temin etmiştir. … I. Körfez Savaşında İran 
tehdidi, II. Körfez Savaşında da Irak tehdidi algılaması petrol zengini Basra ülkelerini 
uluslararası güvenlik garantisi arayışına sevk etmiştir.   
 
Türkiye'nin petrole dayalı bu dengelerde hemen hemen tamamen edilgen bir konumda 
kalmış olması, bölgeye yönelik politika açısından üzerinde dikkatle durulması gereken bir 
olgudur.  
 
Türkiye açısından önemli bir diğer bölgesel jeoekonomik unsur ise son yıllarda gittikçe artan 
bir önem kazanan bölgenin su kaynakları meselesidir. Ortadoğu'daki su meselesi bölge-içi 
ittifak ve çatışma ihtimallerini etkileyebilecek potansiyel bir çatışma alanı olma niteliği 
kazanmaktadır. Bu potansiyel çatışma alanını ortaya çıkaran en önemli sebeplerden birisi 
Ortadoğu'nun jeoekonomik kaynakları ile ulus-devlet sınırlarının oluşturduğu cari siyasi 
yapılanma arasındaki uyumsuzluktur. Sömürgeci dönemin ayrım çizgilerini barındıran 
Ortadoğu'nun suni sınırlara dayalı haritası su ve petrol kaynaklarının tek bir siyasi yapıda 
toplanmasının engellenmesi esasına dayandırılmıştır.  
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Bölgedeki doğal kaynakların değişik siyasi aktörler arasında paylaşılmasından kaynaklanan 
jeoekonomik parçalanmanın doğal bir sonucu olarak aynı ülkeden doğan ve denize dökülen 
büyük nehir hemen hemen yok gibidir.  
 
Kafkasya'daki petrol, Doğu Anadolu'daki su, Musul ve Körfez'deki petrol kaynakları 
konusundaki gelişmeler jeoekonomik ve jeopolitik yapılanma açısından karşılıklı etkileşim 
çerçevesinde birlikte ele alınmak zorundadır. 
 
Bu yeni stratejik durum Türkiye'nin hayati önemi haiz projelerinin başında gelen GAP ve GAP 
ile doğrudan ilgili su kaynaklarını da yeniden değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.  
 
Türkiye Doğu Anadolu, GAP ve su meseleleri konusunda artık Soğuk Savaşın statik 
dengelerinin verdiği rahatlık içinde değildir. Küresel ve bölgesel güçlerin bu konulardaki 
politikası da Soğuk Savaş dönemine göre çok daha dinamik ve her türlü ihtimale açık çok 
opsiyonlu bir hale gelmiş bulunmaktadır. 
 
Türkiye Soğuk Savaş döneminde su, petrol ve Ortadoğu meselelerini Doğu-Batı Bloğu 
arasındaki genel ilişkilere dayandırmaktaydı. Batı ile yaşanan sıkıntılı dönemler ve ekonomik 
bunalımlar esnasında Türkiye bölgeye ve petrole daha çok ilgi duymakta, Sovyet tehdidinin 
arttığı ve Batı ile daha sıcak ilişkiler yaşadığı dönemlerde ise politikasını başta ABD olmak 
üzere Batılı güçlerin önceliklerine endekslemekteydi. Bugün artık bölge-dışı faktörlere endeksli 
bu politikayı sürdürebilme şansı zayıflamıştır. Aksine Türkiye Kuzey Kafkasya'dan Körfez'e kadar 
uzanan ve gerek su petrol kaynaklarının dağılımı gerekse küresel jeopolitik yapılanma içindeki 
yeri açısından bir bütünlük arz eden bu jeostratejik kuşak ile ilgili uzun dönemli stratejisinin 
temel esaslarını tekrar belirlemek ve bu stratejinin kısa ve orta vadeli taktik adımlarını bütün 
bu bölge ile olan ilişkilerini birbirleriyle bütünleştiren bir çerçevede yeniden kurmak 
zorundadır. 
 
Ortadoğu'daki su kaynakları ile ilgili potansiyel çatışma konusu şu ana kadar hiçbir zaman 
gerçek ve aktif bir çatışma alanı haline dönüşme ihtimali taşımamıştır. … Su kaynaklarının 
kullanımından çıkacak savaş senaryolarının genellikle Ortadoğu'da önemli savaş ve barış 
süreçlerinin yaşanmakta olduğu dönemlerde gündeme getirilmesi, bu meselenin aktif bir 
çatışmaya dönüşecek nitelikte olmaktan çok bölge-içi dengeleri etkilemek için kullanılan, 
gerek küresel gerekse bölgesel aktörler tarafından diplomatik. manipülasyona uygun bir 
potansiyel çatışma alanı olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
Türkiye ile Irak arasında su meselesi ile ilgili olan gerginliğin özellikle Körfez Savaşı öncesinde 
tırmandırılmış olması dikkat çekicidir. … Savaş ve barış süreci içinde gerek İsrail'in gerekse 
büyük güçlerin geniş çaplı bölgesel ittifakları engellemek ve her etkin bölge gücü ile tek tek 
bir barış ya da savaş süreci yaşaması sağlanmak istenmektedir. Böylece bir çok bölgesel 
aktörü doğrudan ilgilendiren su meselesi taviz ve tehdit unsuru olarak tutulmak suretiyle 
bölge- içi ihtilafların genişlettiği bir diplomatik manevra alanı ortaya çıkmaktadır. 
 
Balkanlar ve Kafkaslarla ilgili gelişmelerin yoğunlaştığı ve Türkiye'nin diplomatik ilgisinin bu 
bölgelere yöneldiği dönemlerde su meselesinin ve bu meseleye bağlı güney tehdit 
algılamasının gündeme getirilmesi karşı diplomatik hamlelerle ilgili görülebilir. 
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II. Küresel Güçler ve Ortadoğu   
I. Dünya Savaşı neticesinde bölge de gerçekleşen sömürgeci bölüşüm ile bölgenin asırlardır 
süren ve son olarak da Osmanlı Devleti tarafından daha geniş kapsamlı bir bütün içinde 
muhafaza edilen İslam medeniyeti kimliği etrafında şekillenmiş jeokültürel ve jeopolitik 
karakteri parçalanmıştır. Bölgenin Müslüman toplulukları arasındaki çatışma unsurları tahrik 
edilerek bölgenin ekonomik kaynakları sömürgeci güçlerin operasyonlarına uygun hale 
getirilmiştir. 
 
II. Dünya Savaşını müteakiben İsrail'in kurulması ve II. Dünya Savaşının sebeplerinden biri olan 
anti-semitik ırkçılığın gündemde tuttuğu tarihi "Yahudi Meselesi"nin Avrupa’dan Ortadoğu'ya 
ihraç edilmesi Soğuk Savaş döneminin genel dengelerini de, bölge üzerindeki yansımalarını 
da doğrudan ilgilendiren sonuçlar doğurmuştur. … İsrail'in kurulması, bir taraftan bölgedeki 
sömürge yapıları üzerinde doğan Arap ulus-devletlerini hat ve sınır uzlaşmazlıklarından 
kaynaklanan iç meselelerini ortak düşman karşısında dondurmaya sevk ederken, diğer 
taraftan küresel ölçekli Soğuk Savaş kutuplaşmasının bölgedeki devrimci-radikal-totaliter 
Arap devletleri ile geleneksel-ılımlı Arap sultanlıkları arasında ortaya çıkardığı rejim 
farklılaşmasını küresel ve bölgesel ittifaklara yansıyan bir kutuplaşmaya dönüşmesine sebep 
olmuştur. 
 
Soğuk Savaşın eski düzeni Doğu Avrupa'da çözülürken Yeni Dünya Düzeni’nin meşruiyet 
temelleri Ortadoğu'da atılmaya çalışılmıştır. Yeni Dünya Düzeni’nin dayandığı kabul edilen 
demokrasi ve insan hakları gibi kavramların Ortadoğu'da yol açabileceği dalgalanmalar, 
sistemik güçleri bölgedeki düzenin çok da fazla değiştirilmeden yeni küresel sisteme entegre 
edilmesi tercihine yöneltmiştir. 
 
1. Amerikan Stratejisinin Temel Parametreleri ve Ortadoğu 
ABD'nin önemli bir uluslararası güç olarak dünya politikasına girdiği dönemden bu yana 
sürekliliğini muhafaza eden temel stratejik ilkeler bu süper gücün küresel ve bölgesel 
önceliklerini de ortaya koymaktadır: (i) Savaşların Amerika kıtasının uzağında tutulması ve 
zorunlu olduğu hallerde mümkün olan en uzak hatta kabullenilmesi; (ii) Afroavrasya 
politikasında etkin olacak stratejik ve diplomatik araçların oluşturulması; (iii) Amerika kıtası 
dışındaki güç dengelerine ve stratejik risk unsurlarına müdahil olabilecek bir deniz gücünün 
sürekli devrede tutulması. 
 
Çift kutuplu Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu ABD açısından bu kutuplaşmanın jeopolitik 
karşılaşma hattını oluşturan kenar kuşağın merkezi bölgesini temsil etme yanında, kapitalist 
Batı Bloğunun ekonomik varlığı ve üstünlüğü için hayati önemi haiz doğal kaynakların 
jeoekonomik alanı konumundaydı. Ortadoğu'da kontrolü kaybetmek hem jeopolitik hem de 
ekonomi-politik açıdan küresel dengenin karşı kutup lehine değişmesi anlamına gelecekti.  
 
ABD, ellili ve altmışlı yıllarda Arap milliyetçiliği ile sosyalizmi sentezleyen Nasırcı ve Baasçı 
ekollerin yayılmasını, hem Sovyet bölgesel etkinliğinin bir uzantısı olması hem de özellikle 
İsrail'in güvenliğini tehdit edebilecek bölge-içi güç temerküzü oluşturma ihtimali açısından 
engellemeye çalıştı. … Ortadoğu'nun güneyinde Mısır merkezli Arap milliyetçiliğine karşı 
Ortadoğu'nun kuzeyinde Türkiye-İran-Pakistan eksenine dayalı CENTO yapılanması küresel 
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rekabetin odağı olan SSCB ile bölgesel karşı-cepheyi oluşturan Nasırcı güçler arasında bir 
direnç bloğu oluşturma hedefine yönelikti. 
 
Camp David ile Mısır sistemik güçlerin merkezine çekilirken Şah'ın devrilmesi ve Devrim ile İran 
karşı kutba geçiyordu. 
 
İran karşısında oluşan Mısır-Irak eksenli Arap Bloğu, Devrimin ABD yanlısı Arap ülkelerine 
taşınmasını engelleyen diplomatik ve psikolojik bir duvar oluşturmaktaydı. İran-Irak Savaşı ile 
İran bloke edilirken, Lübnan iç savaşının getirdiği konjonktür FKÖ'nün Lübnan’dan, dolayısıyla 
da İsrail'in güvenliğini ve ABD çıkarlarını tehdit edebilecek merkezi Arap ekseninden 
kopuşuna yol açmıştır. 
 
SSCB'nin bölgesel etkinliği zayıfladıkça küresel rekabet unsurları ABD açısından önemini 
göreceli bir şekilde kaybederken, bu kez blok-içi farklılaşmalar belirmeye başladı. ABD bu 
dengelerde müttefik ve düşman unsurları daha net tanımlamak zorunda kalırken Avrupa 
ülkeleri ve genelde AB bütün taraflarla dengeli ilişkilerin geliştirmeye özen gösterdi. Nitekim 
ABD ile İran arasındaki ilişkilerin tamamen durduğu dönemlerde Avrupa ülkelerinin İran’la 
olan ticari ve diplomatik ilişkileri dengeli ve kademeli bir gelişme gösterdi. 
 
Körfez Savaşı başta ABD olmak üzere bütün küresel ve bölgesel güçlerin bölge ile ilgili stratejik 
pozisyonlarını yeniden gözden geçirmelerine yol açtı.  
 
ABD Körfez Savaşı ile sadece Saddam'a değil, uluslararası ekonomi-politik rekabet gücü 
kazanan Almanya ve Japonya gibi küresel aktörlere ve Soğuk Savaşın bitmesi ile birlikte 
ortaya çıkan dinamik konjonktürü kullanarak güç denklemindeki ağırlığını artırmak isteyen 
bölgesel güçlere de mesaj vermiştir. 
 
Genişleyen imparatorlukların bu genişleme ile doğan masrafların artışını karşılayacak kaynak 
bulamadıkları andan itibaren düşüşe geçtiklerini bilen Amerikalı stratejisyenler … uluslararası 
ekonomi-politik güç ile askeri jeopolitik yükümlülükler arasında yeni bir denge kurma çabası 
içine girmişlerdir. 
 
2. Avrupa Güçleri ve Ortadoğu 
Soğuk Savaş süresince katı bir bloklaşmayı gerekli kılan çift kutuplu yapılanma ABD ile 
Avrupalı müttefikler arasındaki bölgesel politika farklılıklarını örten sonuçlar doğuruyordu. … 
Her Avrupa ülkesi üç düzlemli bir politika arayışına yönelmek zorunda kaldı: (i) İçinde ABD'nin 
de bulunduğu Batı Bloğu politikası; (ii) farklı AB üyesi ülkelerin çıkarlarını uyumlulaştırmaya 
çalışan AB ortak dış politikası ve nihayet (iii) her ülkenin kendi tarihi, coğrafi ve ekonomik 
tercihlerini yansıtan ulusal dış politika. 
 
İngiltere sömürge imparatorluğunun dağılma süreci içinde Avrasya kenar kuşak hattından ve 
bu hat üzerindeki üslerinden çekilmek zorunda kaldıkça doğan boşluğu kaçınılmaz bir şekilde 
ABD doldurmaya başlamıştır. Cari uluslararası konjonktür ve Sovyet tehdidi İngilizleri daha 
önce I. ve lI. Dünya Savaşlarında Almanlara karşı koruduğu sömürge hatlarını kendi iradesiyle 
ABD'ye terk etme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. ABD ise Alman tehdidi karşısında 
yardımlarına koştuğu İngiltere ve Fransa’nın sömürge imparatorluklarını dağıtan bir süreci 
başlatmada paradigma-içi liderliği almıştır. 
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Ortadoğu'daki ABD egemenliğini pekiştiren Körfez Savaşına Avrupa’nın dolaylı olmakla 
birlikte simgesel önemi büyük olan karşı diplomatik atağı Ortadoğu Barış Sürecinin Oslo- 
Madrid ekseninde başlatılmasıdır. Bu süreç Avrupa’nın Ortadoğu politikasında tekrar etkinlik 
kurma çabasının bir göstergesi olmuştur. Körfez Savaşından sonra Almanya'nın 
Yugoslavya’daki taşları yerinden oynatacak şekilde Hırvatistan ve Slovenya’yı tanıması da 
son on yıla damgasını vuracak olan bölgelerarası etkileşimin ilginç bir şekilde temayüz etmesi 
sonucunu doğurmuştur. Bu etkileşimi gösteren çarpıcı bir çapraz ilişki savaş ve barış süreçleri 
ile ortaya konabilir. Körfez Savaşı ABD'nin öncülüğünde başlatılmış ve yürütülmüş iken 
Ortadoğu Barış Süreci öncelikle Avrupalı güçlerin girişimi ile Avrupa'da başlatılmıştır. Buna 
karşılık Balkanlar'da taşlar Almanya tarafından oynatılmış ve savaş Avrupalı güçlerce 
yürütülmüşken, Bosna barışı ABD öncülüğünde Dayton'da gerçekleştirilmiştir. 
 
Soğuk Savaşın çift kutuplu statik dengesinin sarsılması Avrupalı güçlere Ortadoğulu önemli bir 
manevra alanının açılmasını sağlamıştır. Blok baskısının azalması, AB genelinde ve her bir AB 
üyesi ülke düzeyinde daha esnek bir politika geliştirme çabasını beraberinde getirmiştir. … 
ABD'nin İsrail yanlısı görüntüsü değişmedikçe SSCB'nin boşalttığı dengeleyici faktör alanını 
genelde AB'nin, özelde de Almanya ve Fransa'nın doldurması beklenebilir. 
 
3. Asya Güçleri ve Ortadoğu 
SSCB'nin dağılmasından sonra defansif bir tavırla Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya 
hattında egemenlik koruma telaşı içine giren Rusya'nın Ortadoğu üzerindeki etkinliği önemli 
bir zaaf göstermiştir.  
 
Soğuk Savaş sonrası dönemde Ortadoğu’daki Batı etkinliğine karşı en ciddi tepkiler de 
Çin'den gelmiştir. Hemen hemen her Amerikan müdahalesi BM'de doğrudan ya da dolaylı bir 
Çin tepkisi ile karşılaşmıştır. Ortadoğu politikasındaki etkinliğin sağladığı küresel prestiji çok iyi 
bilen Çin'in önümüzdeki dönemde bu bölgede süreklilik arz eden politikasını daha da 
güçlendirmesi beklenebilir.  
 
III. Bölge-içi Dengeler ve Ortadoğu 
1. Bölge Jeopolitiği ve Stratejik Üçgen Mekanizması 
Ortadoğu jeopolitiğinin en temel coğrafi ve tarihi denge mekanizmasını Mısır-Türkiye-İran 
hassas dengesinde aramak gerekir. … Modern dönemde petrole dayalı ilişkiler olgusunun 
daha da renklendirdiği bu stratejik üçgen, uluslararası aktörlerin bölge ile ilgili planlarında göz 
önünde bulundurmak zorunda oldukları en temel parametrelerden birisini teşkil etmektedir. 
 
Bölge dışı aktörler açısından bu üç ülkeden ikisinin aynı anda dışlanması bölge için 
kaldırılamayacak bir yük oluşturmaktadır. Bu üç ülkeden herhangi ikisi arasında sistem dışında 
oluşacak bir ittifak büyük bir tehdit kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bunun için de 
aslında sürekli olarak birbirlerini kollamaya ayarlanmış bu üç ülkeden biri dışlanırken diğer ikisi 
mutlaka sistemin içine çekilmektedir. 
 
Şu ana kadar bu denge içindeki hakem rolünü Türkiye oynuyor gözükmektedir. Türkiye her iki 
dışlama sürecinde de bir taraftan dışlanan faktörle dengeli ilişkiler kuran, diğer taraftan da 
sistem içi taraf ile ittifak oluşturan bir tavır izlemiştir.  
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Bölgede uzun süreli bir barışın en temel şartlarından birisi bu üç ülkenin rasyonel bir zeminde 
işbirliği içine girmesidir. Böylesi bir rasyonel zeminin bölge-içi manipülasyonlara engel 
olacağını bilen dış faktörler sürekli olarak ikili ittifaklarla denge politikası sürdürmektedirler. 
Türkiye bu tür manipülasyonlara uyarlı bir politika takip etmektense dengeli bir bölgesel 
strateji ile bu kutuplar arasındaki gerginliği azaltan bir yol izlemelidir. Bu hem Türkiye'nin 
çıkarlarına daha uygun hem de bölge barışı için daha emin bir yoldur. Bu diplomatik beceriyi 
sergileyebilen bir Türkiye, bölge-içi dengelere her an ağırlık koyabileceğini de göstermiş 
olacaktır. 
 
2. Arap Dünyasının İç Dengeleri: Arap Milliyetçiliğinin Bunalımı ve Siyasi Meşruiyet Meselesi 
lrak'ın Kuveyt'i işgali Pan-Arap idealine giden Büyük Irak hedefini gerçekleştiremediği gibi, 
İran-lrak Savaşında ortaya çıkan Arap dayanışmasını da yok etmiş ve bunun da ötesinde 
Irak'ın parçalanma sürecini başlatmıştır. Suriye'nin Lübnan, Filistin ve Ürdün politikaları da 
beklenildiğinin aksine Suriye'nin etki alanını genişletmemiş, aksine Güney Lübnan'ın İsrail 
işgaline girmesine, Ürdün ve Filistin’in de Ortadoğu Barış Süreci çerçevesinde Suriye'den çok 
İsrail etki alanına yakınlaşmasına yol açmıştır. 
 
Öte yandan aynı Baas ideolojisine dayanan Suriye ve hak rejimleri birbirlerini dengeleme 
politikaları çerçevesinde Türkiye, İran ve Suudi Arabistan ile denge diplomasileri geliştirme 
ihtiyacı içine girmişlerdir. Irak'ın yetmişli yıllarda Kerkük-Yumurtalık boru hattını devreye sokarak 
Suriye üzerinden geçen hatta alternatif oluşturması ve bu çerçevede Türkiye ile ekonomik 
açıdan en rasyonel ilişkilere giren Arap ülkesi konumuna girmesi de, Suriye'nin İran-Irak Savaşı 
süresince İran ile yakın stratejik ve diplomatik ilişkiler içinde bulunması da Arap ülkelerinin bu 
stratejik açmazının ürünleridir. Büyük Suriye ve Büyük Irak politikalarının çatıştığı yerde Pan-
Arap ideali değil, denge manevraları devreye girmektedir. Bu durum Mısır-Irak ve Mısır-Suriye 
ilişkileri açısından da çok farklı değildir. 
 
Arap dünyasındaki karşılıklı dış politika oluşumu, bir ring içinde karşı tarafa tamamen yıkıcı 
yumruk atmadan faullü darbelerle birbirini ringden düşürmeye çalışan yirmi boksörün 
mücadelesine benzemektedir. Süregelen bu mücadele aslında her boksörün ayakta kalması 
için kaçınılmaz olduğundan, bu mücadelenin dengeci ruhuna aykırı davranan aktörler kısa 
bir süre için ring dışına atılmaktadırlar. Nedir bu mücadelenin dokunulmaz prensipleri? Birincisi, 
hiçbir aktör tek başına bütün diğer boksörlerin mücadele alanını daraltan bir hamle 
yapamaz. Irak Kuveyt'in işgali yoluyla böylesi bir çabaya giriştiği için devre dışına itilmiştir. 
İkincisi, bu mücadele alanının iç dengelerini tümüyle sarsacak şekilde dış aktörlerle ittifaka  
girilemez. Mısır da Camp David Anlaşması sonrasında bu sebeple kısa bir süre, Arap ringinin 
dışında tutulmuştur. Bu tür hamlelerle devre dışına itilen aktörün eski yerini alabilmesi ancak 
ve ancak dengeye tam bir uyum göstermesine bağlıdır. 
 
Bu mücadele alanında sürekli birbirlerini kollayarak ayakta durmaya çalışan aktörler belli 
aralıklarla bu alanın iç bütünlüğünü muhafaza etmek üzere ortak düşmanlara ihtiyaç 
hissederler. Milliyetçilik hareketlerinin psikolojik altyapısını dokuyan ortak düşman olgusunun, 
gerçek bir meşruiyet zeminine sahip olmayan Arap rejimleri için en önemli dış politika 
gerekliliklerinden birisi olması bu nedenledir. İsrail ile her dönemde gizli temaslarını sürdürmüş 
olan Arap rejimlerinin bu temaslara rağmen son yıllara kadar sürekli anti-İsrail retoriğine dayalı 
bir dış politika takip etmesi, İran-Irak savaşı esnasında İran-karşıtı bir Arap cephesinin oluşması 
ve Türkiye'nin İsrail ile giriştiği yakın işbirliği politikasından sonra Türkiye-karşıtı bir dalganın hızla 
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yayılması, çıkış gerekçelerinin haklılığı ya da haksızlığı bir yana, temelde bu ihtiyacın bir 
tezahürüdür. … Türkiye Arap dünyasındaki bu bunalımı ve bu bunalımın oluşturduğu 
psikolojik/politik atmosferi yeterince sağlıklı bir şekilde değerlendiremediği için, İsrail'e yönelen 
tepkileri üzerine çeken bir konumda kalmıştır. Bu nedenledir ki, Türkiye doksanlı yılların 
sonlarına doğru Ortadoğu'daki diplomasi labirentinde ciddi bir alan daralması ile karşı karşıya 
kalmıştır. 
 
Ellili, altmışlı yıllarda yükselen Arap milliyetçiliği aktif, ofansif ve iddialı bir akımdı. Doksanlı 
yıllardaki Barış Süreci içinde yeniden diriltilmeye çalışılan Arap milliyetçiliği ise defansif, 
denetim altında tutulan ve dış bölgesel aktörlere karşı her an kullanılabilecek bir potansiyel 
olarak bekletilen bir milliyetçilik olacaktır. … Başta ABD olmak üzere bölge dışı sistemik 
aktörlerce de desteklenen bu kontrollü milliyetçilik bölgede potansiyel gerginlik alanları 
oluşturmaktadır ki, bu durum Türkiye'nin de müteyakkız olması gereken bir konjonktür ortaya 
çıkarmaktadır. 
 
Türkiye-İsrail ilişkilerinin stratejik bir düzlemde hızla gelişmesi Arap rejimleri için Arap 
milliyetçiliğine dayalı meşruiyet alanını güçlendiren bir gerekçe olarak kullanılmıştır. Böylece 
bir İslam ülkesi olmakla birlikte İsrail safında olan bir ülkenin de karşı cephede yer alması, 
Ortadoğu'daki temel meselenin bir İslam meselesi değil, bir Arap meselesi olduğu 
doğrultusundaki Arap milliyetçiliği tezinin tekrar yükselmesi sürecini doğurmuştur. Toplumsal 
meşruiyet desteğini kaybetmiş olan Arap siyasi eliti bu anlaşmayı yeni Arap milliyetçiliği 
dalgasının temel dayanağı haline getirmektedir. 
 
İşin ilginç yanı sistem-içi bir Arap milliyetçiliği dalgası da bugün en fazla ABD tarafından 
istenen bir olgu haline gelmiş bulunmaktadır. Ellili ve altmışlı yıllarda Nasır önderliğindeki anti-
sistemik Arap milliyetçilik dalgasına karşı tavır koyan ve Camp David Anlaşması ile bu dalgayı 
sistem içine çeken Amerika, bugün yükselen anti-sistemik İslam muhalefeti karşısında sistem-içi 
bir Arap milliyetçiliği dalgasını desteklemektedir. ABD'nin en büyük ekonomik yardım paketine 
mazhar olan Mısır'ın bu yeni dalganın liderliğine soyunması da bu sebeple manidardır. Türkiye 
ise teknik nitelikli olduğu iddia edilen bir anlaşmayı stratejik bir adım haline dönüştürerek 
bölgesel politikalardaki hareket esnekliği açısından ciddi bir zaafa düşmüş bulunmaktadır; 
çünkü sistemin merkez güçlerinin desteğine sahip bir Arap milliyetçiliği akımının yükselmesinin 
ortaya çıkaracağı konjonktür Türkiye'nin bölge politikaları açısından çok önemli riskler 
barındırmaktadır.  
 
Ortadoğu'daki Arap rejimlerinde ortak bir nitelik olarak görülen ve kimi ülkelerde geleneksel, 
kimi ülkelerde de devrimci retorik ile meşru kılınan otokratik/karizmatik liderlik yapılanmasının 
kökenleri anlaşılmaksızın Ortadoğu politikasının ince kıvrımlarına nüfuz etmek çok güçtür. Bu 
otokratik/karizmatik liderlik yapılanmasının, biri bu ülkelerin iç bünyeleri, ikincisi bölge politikası, 
üçüncüsü ise uluslararası sistemle ilgili olmak üzere üç önemli sebebi vardır. … Arap ülkelerinin 
çoğu, özellikle petrol şeyhlikleri, sağlam bir siyasi kültür oluşumu ve siyası müesseseleşme 
olmaksızın devlet haline getirilmişlerdir. Bu da aşılması son derece güç bir siyasi meşruiyet 
bunalımı doğurmuştur. Sömürgeci güçler bu ülkeleri harita üzerinde ortaya çıkarmış fakat 
siyasi oluşumlarını bağımsız bir şekilde tamamlamalarına izin vermemiştir. 
 
Böylece dini, etnik kökeni ve dili aynı olan bu toplulukların ayrı ayrı devletler oluşturmalarının 
yegane gerekçesi olarak, güçlü liderliklerin ya da ailelerin ortaya çıkarak ya da çıkartılarak 
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boşluğu doldurmaları kaçınılmaz olmuştur. Başka bir deyişle, siyasi liderlik devleti ikame 
etmiştir. … Bu üstün idealleri gerçekleştirme şansı olmayan küçük şeyhlikler ise, olmayan 
kahramanlar türeterek kendi küçük ülkelerinin kültürel meşruiyetlerini kuvvetlendirmek 
istemektedirler. Kuveyt tarih kitapları bu konuda Kuveyt'in Osmanlı Devleti'ne karşı hiçbir 
zaman olmamış olan bağımsızlık savaşlarında üstün kahramanlıklar göstermiş hayali 
kahramanların ilginç örneklerini yansıtır. Özetle, siyasi oluşumdaki eksiklikler karizmatik lider tipi 
için uygun bir zemin oluşturmaktadır. 
 
Bölge politikası ile ilgili ikinci sebebe gelince; … İsrail'le şimdiye kadar yaptığı her savaşı 
kaybetmiş olan Araplar bu tehdide karşı kuvvetli askeri ve siyasi liderliklerin gerekliliğine 
inandırılmışlardır. 
 
Uluslararası sistemle ilgili sebebe gelince; bu da sadece Arap ülkeleri ve toplumları için değil 
bütün İslam ülkeleri ve toplumları için geçerlidir. Bu toplumlar haklı ve acı örnekler sonucunda 
uluslararası sistemin objektif ve adil bir mekanizmaya sahip olduğuna dair güvenlerini büyük 
ölçüde yitirmişlerdir. Filistin'le ilgili BM kararlarının uygulanmaması, İsrail'in Güney Lübnan’ı işgal 
etmesine sessiz kalınması, Bosna’daki soykırım teşebbüsüne uzun süre seyirci kalınması gibi 
olgular bu ülkelerdeki güvensizliğin otokratik liderlik yapılanmalarının sürmesi doğrultusunda 
kullanılmasını beraberinde getirmiştir.  
 
3. İsrail'in Yeni Stratejisi ve Ortadoğu 
a. Tarihi Arkaplan 
Yahudi toplum psikolojisinde Yahudi teolojisinin öngördüğü seçilmiş millet dogması ile sosyal 
realitedeki diğer toplumların hakimiyeti altında yaşamanın getirdiği azınlık psikolojisi 
arasındaki gidiş gelişin ortaya çıkardığı kimlik, Koestler'in deyimiyle kendine özgü bir 
"anormallikler" bileşkesi doğurmuştur. 
 
Tarihi serencamın oluşturduğu bu psikoloji, Yahudileri birbirleriyle bağlantılı üç temel gayenin 
etrafında bütünleştirmiştir: Farklı toplum realiteleri ve siyasi konjonktür içinde varlığını idame, 
muhtemel tehlikeler karşısında her an taşınabilir bir güç oluşturma ve bu gücü teorik seçilmiş 
toplumun misyonu doğrultusunda kullanma.  
 
Yahudi tarihi Babil sürgününden İsrail'in kurulmasına kadar bir sürgün ve azınlık tarihidir. Yahudi 
kimliği ve toplum psikolojisinin oluşmasında bu tarihin önemli bir payı vardır. Özellikle 1179 
yılındaki Üçüncü Lateran Konsili'nin Yahudilerle birlikte yaşamaya cüret eden Hıristiyanların 
aforoz edileceğine karar vermesi getto sisteminin dini temelini oluşturdu. Yahudileri şehrin 
diğer kesimlerinden duvarlarla ayrılmış bölgelerde yaşamaya zorlayan ve bu bölgelerden 
çıkışı ancak belli zamanlarda özel izinlere bağlayan bu sistem hem anti-semitizmi hem de 
siyonizmi besleyen sosyal bir temel oluşturmuştur. Yaşadıkları bu tecrübe Yahudileri bir 
taraftan kehillot adı verilen kuvvetli iç organizasyonlara, diğer taraftan muhtemel tehlikelere 
karşı güvenli ve bankerlik gibi hareket kabiliyeti yüksek ekonomik alanlara yöneltti. 1694 
yılında Frankfurt’ta yaşayan Yahudilerin ekonomik faaliyetleri üzerinde yapılan bir araştırma, 
cemaatin %70'inin başta bankerler olmak üzere tüccarlardan, %10-15'inin özellikle cemaat 
işleri ile görevli profesyonellerden, %10'unun ise zanaatkarlardan oluştuğunu ortaya 
koymuştur. 
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Fransız Devriminin getirdiği eşitlikçi ilkeler Yahudilerin gettolara sıkışmış bir cemaat olma 
statüsünden siyasal haklara sahip bireyler olma statüsüne geçiş sürecini başlatmıştır. Yahudi 
tüccar ve entelektüel elitin Fransız Devrimine sağladığı desteğin arkasında Hıristiyanlığın 
özünde varolan anti-semitik öğenin kırılması gayesi vardı. 
 
Avrupa’daki yerleşik dini hanedanlıklar sisteminin yıkılması konusunda Yahudilerle ortak bir 
çıkarda birleşilebileceğini ve Avrupa'da yaygın bir şekilde bulunan Yahudi toplulukların 
gücünden istifade edilmesinin önemini kavrayan Napolyon, Yahudileri 1798 yılında başlattığı 
Mısır seferine katılarak vaat edilen toprakları kurmaya davet etmiştir.  
 
Fakat Napolyon seferlerinin getirdiği dalga ikinci safhada Alman ve Slav milliyetçiliğinin 
gelişmesi ile birlikte yeni bir anti-semitik akımın da güçlenmesine sebep teşkil etmiştir. 
 
18. yüzyılın son on yılında getto psikolojisinden sıyrılarak içinde bulundukları toplumlara siyasal 
bireyler olarak nüfuz eden Yahudiler 19. yüzyılın son on yılında bu siyasal bireyleri milliyetçi bir 
siyasal ideoloji etrafında bir araya getirmiştir. Bu yeni dönüşüm, teorik temelini Siyonizmin 
babası olan Theodor Herzl'in Judenstaat (Yahudi Devleti) adlı eserinde, pratik temelini ise 
Birinci Siyonist Kongrede bulmuştur. … Dini cemaat niteliğini gittikçe etnik siyasi niteliğe 
dönüştüren bu oluşumun hedefi de Herzl'in kitabının adında somutlaşmıştır: Yahudi Devleti. 
 
Birinci dönüşümü Fransa'da gerçekleştiren Yahudi toplumunun ikinci dönüşümü için uygun 
şartlar Atlantik ekseninde ortaya çıkmıştır. Anti-semitik akımların en zayıf olduğu İngiltere ve 
yeni ilkelerle birlikte yeni imkanlar da sunan Amerika, Kıta Avrupasında yaygınlaşan milliyetçi 
akımlara karşı yeni bir güvenlik alanı oluşturmuşlardır.  
 
Bu asır içinde iki dünya savaşını ve Soğuk Savaşı müteakip ortaya çıkan üç önemli uluslararası 
değişim Avrupa’daki Yahudi Meselesinin kademeli bir şekilde Ortadoğu'daki İsrail Meselesine 
dönüşmesine zemin hazırlamıştır.  
 
İsrail Devleti'nin kuruluşunun temel taşı olan 1917 yılındaki Balfour Bildirisi, 1920 San Remo 
Konferansı ve Filistin üzerindeki İngiliz mandasının Milletler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz 
1922'de kabulü ile birlikte gerçekleşmeye başlayan Yahudi göçü birbirlerini tamamlayan 
adımlardır. Bu adımlar Yahudileri nerede olurlarsa olsunlar tek bir ulus olarak tanımlayan 
Siyonist Kongre ve Atlantik ekseninin Avrupa-merkezli uluslararası sisteme karşı ortaya 
koyduğu Wilson Prensipleri ile meşru kılınmışlardır. Bu göçlerle Filistin'de 1905'te 80.000 
civarında olan Yahudi nüfus 1925'te 110.000'e, 1939'da 500.000’e ulaştı. Böylece İngiliz 
mandası denetiminde İsrail devletinin kuruluşu için gerekli altyapı gerçekleşmiş oldu.  
 
b. Bir Ulus-devlet Olarak İsrail ve Küresel/Bölgesel Dengeler  
İsrail devletinin bir ulus-devlet olarak ortaya çıkışı Yahudi Meselesinin yeni boyutlar 
kazanmasına yol açmıştır. Her şeyden önce Batı bu yolla asırlardır Avrupa coğrafyasında 
Yahudi-Hıristiyan çatışması olarak algılanan Yahudi Meselesini Müslüman-Yahudi çatışmasına 
dönüştürerek Ortadoğu'ya ihraç etmiştir.  
 
Avrupa'da asırlardır süren Yahudi Meselesi Hıristiyan teolojisinden kaynaklanan anti-semitik bir 
hareket iken II. Dünya Savaşından sonra Ortadoğu'ya empoze edilmiş olan İsrail meselesine 
karşı bölgedeki Müslüman toplumların gösterdiği tepki politik temelli anti-siyonist bir tepkidir.  
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Nazizm ile özdeşleştirilen anti-semitizme duyulan tepki İsrail'in işlediği insan hakları suçlarını dile 
getirmeyi bile engellemiştir. Anti-semitizm ile anti-siyonizm arasındaki fark ortaya konamadığı 
için hiçbir zaman anti-semitik bir tavra sahip olmadığı halde İslam dünyası ve Filistin halkı 
Avrupa'nın anti-semitizm günahının bedelini ödemek zorunda bırakılmıştır. 
 
Dünya Savaşından sonra bölgeye kitlesel bir şekilde eklemlenen Yahudi toplulukları varlıklarını 
yerleşik Arap topluluklarına karşı İngiliz sömürge idaresinin desteğinde verdikleri mücadele ile 
pekiştirmeye çalışmışlardı. Avrupa’da toprak sahibi olmaları asırlarca yasaklanan Yahudiler 
İngiliz sömürge idaresinin politik, diğer ülkelerdeki Yahudilerin maddi destekleriyle elde ettikleri 
topraklarda kök salmaya gayret etmişlerdir. II. Dünya Savaşından sonra kurulan İsrail ise bölge 
ülkeleri ile ilişkileri açısından uyum problemli politik bir yapı olarak ortaya çıkmıştı. Stratejik 
anlamda ABD'nin, sportif ve kültürel anlamda Avrupa’nın parçası olarak görülen İsrail bölge 
ile ilişkilerini Soğuk Savaş süresince sürekli çatışma psikolojisi içinde yürütmüş, bölgenin 
kaçınılmaz bir unsuru olabilmek için sürekli genişleme stratejisi takip etmiştir. 
 
c. Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve İsrail'in Yeni Stratejisi 
Soğuk Savaş döneminde kendisi için gerekli güvenlik alanını temin etmek amacıyla sürekli 
yayılma politikası izleyen İsrail bu yeni dönemde barış yoluyla bölgeye sirayet kabiliyeti 
kazanma stratejisi izlemeye başlamıştır. Bu çerçevede önce FKÖ ile imzalanan barış 
anlaşmasını Ürdün ile imzalanan barış anlaşması takip etmiş, daha sonra da birçok İslam ülkesi 
ile doğrudan ve dolaylı görüşmeler süreci başlatılmıştır.  
 
Türkiye, Mısır ve Fas gibi ülkelerin bu sürece katılarak İsrail ile ilişkileri daha da sıkılaştırması 
Ortadoğu'da taşların yerinden oynamakta olduğunu ortaya koymaktadır. İsrail bu 
gelişmelerden sonra verdiği sınırlı özerklik karşılığında bölge içi taktik manevra kabiliyetini 
önemli ölçüde artırmıştır. Bu adım, kuruluşundan bu yana bölgeye yabancı kalmış bu ülkeye 
bölgenin asli ve etkin bir gücü olma niteliği kazandırmıştır. Bu taktik alan genişlemesinden 
sonra İsrail'in bölge içi ihtilafları çok daha etkin bir şekilde kullanabilmesi mümkün olacaktır. 
İsrail böylece diplomatik etki alanı ile güvenlik alanı arasında dinamik bir ilişki kurmuş 
bulunmaktadır. 
 
Son barış sürecine kadar Ortadoğu jeopolitiğine bir ur gibi yerleştirilmiş olarak görülen İsrail 
devleti bu süreç sonunda bölgeyi oluşturan diğer devletlere eşit bir ulus-devlet niteliği 
kazanmış ve bu niteliğin meşruiyeti bu döneme kadar İsrail'i dışlayan ülkeler tarafından da 
tescil edilmiştir.  
 
İsrail'i bölgeye nüfuz etmeye yönelten bu stratejik değişikliğin en önemli sebebi uluslararası 
ekonomi-politik yapıda kendini göstermeye başlayan güç kaymasıdır. Uluslararası ekonomi-
politikte güç merkezinin Atlantik ekseninin tekelinden çıkarak çok kutupluluğa doğru 
seyretmesi İsrail'i uluslararası manevra kabiliyetini genişletecek daha geniş perspektifli bir 
strateji oluşturmaya yöneltmiştir. … İsrail, bölgedeki varlığı sadece hakim eksene dayayan bir 
ülke konumundan çıkmaya çalışmaktadır. İsrail liderlerinin FKÖ ile barış sürecini neredeyse 
ABD'den bağımsız olarak Avrupa’da başlatmaları, daha sonraki dönemde de özellikle Asya 
ve Afrika'ya yönelik girişimlerini artırmaları dikkat çekicidir. 
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Özellikle Avrupa'da yükselmeye başlayan yeni-milliyetçi hareketler İsrail'i muhtemel bir anti-
semitik dalgaya karşı hem kendi nüfuz bölgesini oluşturmaya hem de Bosna'da olduğu gibi 
bu milliyetçi hareketlerden muzdarip olmaya başlayan Müslüman kesim ile ittifak arayışlarına 
yöneltmiştir. İsrail'in öncelikli hedefi uluslararası Yahudi finans gücünün de desteğini alarak 
kendi nüfuz bölgesini oluşturmaktır.  
 
İsrail ayrıca gerek ekonomik kaynaklar gerekse ekonomik dinamizm açısından ekonomi-politik 
güç merkezinin Asya'ya doğru kaymakta olduğunun farkındadır. … İsrail Soğuk Savaş 
süresince İngiltere sömürge imparatorluğunun devamı niteliğindeki Singapur ve Hong Kong 
gibi ülkeler istisna edilirse Asya ülkeleri ile problemli bir dönem geçirmiştir. İsrail bu ilişkileri 
yeniden düzenleyerek Asya'ya nüfuz etmenin ancak ve ancak bölgede meşruiyet kazanmak 
ve Barış Sürecini gerçekleştirmekle mümkün olacağını anlamıştır.  
 
Küresel düzlemde sınırlı diplomatik ilişkilerin getirdiği engelleri aşmaya yönelen İsrail bölgesel 
olarak da daha etkin olabilmenin taktik araçlarını elde etmeye çalışmaktadır. Bölgesel 
stratejideki bu değişikliğin en önemli sebebi de İsrail'in dar bir şeridi askeri yolla savunmaya 
yönelik Soğuk Savaş dönemi stratejisinin kendisini aslında Ortadoğu'nun iki önemli kaynağı 
olan su ve petrolden uzak tuttuğunu görmesidir. Bu kaynakları askeri yollarla kontrol etmenin 
imkansızlığı İsrail'i barışçı yollarla bu kaynaklarla buluşma stratejisine yöneltmiştir. 
 
Pasif direnişin son dönemlerdeki en başarılı uygulamalarından birisi olan ve Filistin davasının 
terörle aynileştirilmeye çalışılan imajını tümüyle değiştiren İntifada hareketi İsrail'i bu yerel 
tavizleri kendi stratejisine uygun bir konjonktür ile vermek zorunda bırakmıştır. 
 
Bu yeni strateji İsrail içinde özellikle Batı Şeria'ya yerleştirilmiş Yahudiler açısından ciddi bir 
ikilem doğurmuş bulunmaktadır. 
 
Buraya yerleştirilen Yahudiler hem tarihi misyonları hem de büyük dedelerinden kalan mirası 
savundukları iddiası ile bu toprakları terk etmemek hususunda direnmektedirler. 
 
Ulusal stratejisini dini sembol ve kutsal metinlerdeki iddialara dayandıran İsrailli aşırı kanat 
temsilcileri fundamentalizmin ve milliyetçiliğin kesiştiği bir siyasal kültür oluşturmuştur: Bugün 
İsrail yönetiminin ortaya koyduğu sınırlı barış sürecine bile tahammül edemeyen aşırı sağcılar 
böyle bir siyasal kültürün ürünüdür. … İsrail'in bugünkü yöneticilerinin küresel ve bölgesel 
mekanizmalara nüfuz edebilmek için yerel yönetim düzeyinde bazı tavizler vermek zorunda 
kalmış olmalarının İsrail toplumunda ortaya çıkardığı sıkıntının kaynağı İsrail'in dini sembol ve 
iddialarla dış politika stratejisi arasında doğrudan bağ kurma geleneğinde aranmalıdır. 
 
İsrail'in küresel ve bölgesel stratejisindeki bu yeni unsurların taktik safhaları şu şekilde ortaya 
kanabilir: (i) Barış Süreci neticesinde İsrail'in sınırlarındaki ihtilaf konularını hallederek bir 
güvenlik şeridi oluşturmak; (ii) bu güvenlik şeridi içinde bölgede meşru ve eşit haklara sahip bir 
ülke olarak entegrasyon sürecini tamamlamak; (iii) İsrail ile çatışma döneminde kendi 
aralarındaki ihtilafları erteleme psikolojisindeki bölge ülkelerinin bu barış sonrasında ortaya 
çıkacak iç çelişkilerini aktif bir diplomasi ile kullanabilir bir diplomatik esneklik kazanmak; (iv) 
bölgenin jeoekonomik kaynaklarını kullanabilmek için gerekli meşru ilişkiler ağını kurmak ve bu 
konuda uluslararası Yahudi finansmanının desteğinde çokuluslu projelere yönelmek; bölgesel 
meşruiyetin getirdiği yeni açılımla öncelikle Asya'da olmak üzere Güney ülkeleri ile diplomatik 
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ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek; (vi) bu ilişkiler ağının getirdiği imkanlar ve değişik ülkelere 
yayılmış Yahudi grupların sağladığı avantajlar ile Ortadoğu'nun yerelliğinden çıkarak küresel 
strateji oluşumlarında etkin bir rol üstlenebilmek. 
 
Özetle belirtmek gerekirse Barış Süreci İsrail'deki bu strateji değişikliği arayışının öncelikli şartı 
olarak ortaya çıkmış taktik bir adımdır. … Körfez Savaşı sonrasında Arap ülkelerini çok zayıf ve 
uluslararası ilişkilerde yalnızlaşmış bir anda yakalayan İsrail uygun gördüğü şartlarda bir barış 
yapma şansı elde etmiştir. … FKÖ ile İntifada'nın motor gücü olan HAMAS arasında gittikçe 
gerginleşen ilişkiler İsrail'in taktik adımının ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
4. Bölgesel Dengeler ve Ortadoğu Barış Süreci 
Körfez Savaşı yeni dönemde problem kaynağı olabileceklerin nasıl cezalandırılacağını 
gösterirken, Soğuk Savaş dönemi ile özdeşleştirilen Ortadoğu bunalımını çözme iddiası taşıyan 
Ortadoğu Barış Süreci küresel nitelikli bir barış mekanizmasının nasıl işletilebileceğini ortaya 
koymaya çalışıyordu. 
 
Küresel dengeler açısından bakıldığında Körfez Savaşı Yeni Dünya Düzeni çerçevesindeki 
bütün idealist gerekçelere rağmen ABD'nin realist güç manevralarını yansıtırken, Ortadoğu 
Barış Süreci gerek Avrupalı büyük güçlerin gerekse ABD'nin realist diplomatik manevralarına 
dayanıyordu. 
 
İsrail'in, son derece iyi bir zamanlama ile, Arap ülkelerinin gerek iç gerekse dış politikada en 
ciddi bunalımlarından birini yaşadığı bir dönemde sürecin başlatılmasına yeşil ışık yaktığı 
görülür. Arap ülkeleri ise Körfez Savaşında yıpranan prestijlerini Filistin'de ileri bir mevzi 
kazanarak aşma çabasına yönelmişlerdir. Barış Sürecine duyulan bu karşılıklı ihtiyaç "toprak 
karşılığı barış" formülüne hayat kazandırmıştır. Bu sürece en yoğun muhalefeti göstereceği 
beklenen İran'ın dış politikada girdiği revizyon dönemi bu ülkenin tepkilerinin Lübnan odaklı 
çıkışlarla sınırlanmasına yol açarken, lrak ve Libya gibi sürece karşı olan ülkelerin uluslararası 
sistemden dışlanmışlıkları Arap-içi direnç unsurlarının törpülenmesini sağlamıştır. Türkiye ise 
Körfez Savaşının oluşturduğu özellikle Kuzey Irak merkezli risk alanları ile Ortadoğu Barış 
Sürecinin getirdiği atmosfer arasındaki bağlantıyı Suriye-PKK işbirliğine karşı İsrail ile ilişkilerin 
yoğunlaştırılması doğrultusunda kullanmıştır. Bu tercih Türkiye'nin bölgede sürdüregeldiği 
denge politikasında İsrail ağırlığının artmasına, dolayısıyla da Türkiye'nin İsrail'in dış meşruiyet 
oluşturma çabalarında katalizör bir rol üstlenmesine yol açmıştır. 
 
İsrail Eriha gibi Filistin ölçeğinde bile küçük sayılabilecek bir toprak parçası karşılığında ihtiyaç 
hissettiği dış meşruiyet alanını açarken, Filistinliler İsrail-Arap çatışmasının başladığı kırklı 
yıllardan bu yana ilk defa ileri bir mevzi elde etmenin ve 1967 Savaşından sonra ilk defa 
sürgünden anavatana dönmenin tatminini yaşamışlardır.  
 
İkinci safha olarak görülebilecek olan Batı Şeria ve Gazze'de bağımsız bir siyasi entite olarak 
Filistin Devleti'nin doğuşu ise çok daha sancılı bir dönem olmuştur.  
 
İlk safhada elde etmeyi amaçladığı dış meşruiyet alanını elde eden İsrail bir taraftan 
doğacak Filistin Devleti'nin kendi denetimi altında yarı-bağımsız bir statüde kalmasını 
sağlayacak şekilde toprak devirlerini geciktirirken, diğer taraftan Suriye ve Lübnan’ı da içine 
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alabilecek genel bir İsrail-Arap barışı hedefini de Filistin ile yürümekte olan müzakerelerin 
bazen tamamlayıcı bazen alternatif bir unsuru olarak gündemde tutmaya çalışmıştır.  
 
Sürecin en riskli ve kırılgan safhası olan Kudüs’ün nihai statüsü tartışmalarının başlaması ile 
birlikte önce anlaşmazlıklar, daha sonra da gerilimler ve tıkanmalar beraberinde gelmiştir. 
 
Nihayetinde Eriha bir İsrail-Filistin meselesi, Batı Şeria ve Gazze bir İsrail-Arap meselesi 
düzleminde tutulabilirken Kudüs bütün İbrahimi dinler nezdindeki önemi dolayısıyla hemen 
küresel ölçekli bir bunalım haline dönüşebilmektedir. … Ruanda, Somali hatta Balkanlar'daki 
bunalımlar bölgeyle sınırlandırılabilirken, genelde Filistin'in özelde de Kudüs'ün taşıdığı tarihi 
önem bu bunalım alanının bölgeye hapsedilmesini güçleştirmektedir. Kudüs ile ilgili her 
mesele hemen dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi 
toplulukların ilgi odağı haline dönüşmektedir. 
 
İsrail Ortadoğu Barış Süreci ile elde ettiği kazanımları da elden çıkarmadan Kudüs üzerindeki 
egemenliğini sürdürecek bir formül arayışındadır. … Kontrollü bir gerginliğin Kudüs'ün nihai 
statüsü ile ilgili kararı erteleyecek olması İsrail lehine olan statünün sürmesine zemin 
hazırlayacağı için İsrail açısından tercih edilmektedir. 
 
Görünen odur ki, Soğuk Savaş sonrası bunalım alanlarında takip edilen "aşılamayan bunalımı 
dondurma" politikası büyük ölçüde Filistin için de geçerli olabilecektir. … Genelde Kudüs 
özelde de Mescid-i Aksa meselesi çözülmeden Filistin ve Ortadoğu meselesinin de 
çözülebilmesi çok güçtür.  
 
AB'nin son gerilimde Filistin tarafının pozisyonuna ABD'den daha yakın bir tavır takınmış olması 
Katolik dünyasının Kudüs'ün statüsüne verdiği önem dolayısıyladır. Hıristiyan Arapların 
muhtemel bir Filistin egemenliğinde daha fazla söz sahibi olacak olması Kudüs üzerindeki 
Hıristiyan hassasiyetinin siyasi iradeye yansımasını sağlayacaktır. Böylesi bir belirsizlik 
konjonktürünün kuruluşu da Mescid-i Aksa'ya yönelik bir tecavüz üzerine kurulan İKÖ'ye üye, 
Arap olmayan Müslüman ülkeleri de devreye sokacaktır. 
 
IV. Ortadoğu Politikasının Temel Dinamikleri ve Türkiye 
2. Ortadoğu Jeopolitiğindeki Değişim ve Türkiye'nin Kuzey Ortadoğu  (Doğu Akdeniz-
Mezopotamya) Politikası: Türkiye-Suriye-lrak 
Soğuk Savaş sonrası dönemin belki de en önemli sonuçlarından birisi bölgelerarası etkileşim 
alanlarının yeniden tanımlanmasını gerektiren bir konjonktür doğurmuş olmasıdır. 
 
Bölgelerarası stratejik etkileşim bir taraftan bölgesel güçlere yeni manevra alanları açarken, 
diğer taraftan da yeni güvenlik riskleri ile yüzleşme zorunluluğu doğurmaktadır. Mesela 
Türkiye, bu bölgelerde artık sadece NATO'nun bir üyesi olarak değil, kendi ulusal stratejilerini 
de gözeten bir bölgesel aktör olarak davranmak zorundadır. Diğer bölgesel aktörler için de 
durum farklı değildir. Örneğin Suriye’de artık SSCB'nin stratejik bir müttefiki olmanın ötesinde 
unsurlar içeren politikalar geliştirme ihtiyacı içindedir. Bölgesel aktörlerin manevra alanları 
genişlerken süper güçlerin güvenlik şemsiyesinin daralması, bu yeni bölgelerarası etkileşim 
alanlarının önemini daha da artırmaktadır. 
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Bundan sonra bölgeler arası etkileşim alanlarının ortaya çıkardığı dinamik konjonktür doğru bir 
zamanlama ve tutarlı bir stratejik planlama ile değerlendirebilen bölgesel güçler önemli 
mevziler kazanırken, bu dinamik konjonktürün avantajlarını değerlendiremeyen güçler ciddi 
güvenlik riskleri ile karşı karşıya kalacaklardır. 
 
Soğuk Savaşın çift kutuplu dengelerinin çözülmesi ile birlikte karşılıklı bağımlılık ilişkisi artan 
Kafkasya ve Ortadoğu bölgelerinin jeoekonomik ve jeopolitik geçiş havzası Kuzey 
Kafkasya'dan başlayan stratejik kuşağı Mezopotamya üzerinden Basra Körfezine, Toroslar ve 
Harran üzerinden Doğu Akdeniz'e indirmektedir. Birinci hat Türkiye'nin Irak politikasının, ikinci 
hat ise Suriye politikasının en temel unsurlarıdır. 
 
a. Mezopotamya-Basra Hattı 
Soğuk Savaş döneminin çift kutuplu yapılanmasında NATO stratejileri içinde Akdeniz ve 
Ortadoğu'ya (Basra’ya) yönelen Sovyet yayılmacılığına karşı bir bariyer gibi görülen Doğu 
Anadolu bölgesi de bu çerçevede Kafkaslar ve Ortadoğu arasındaki bölgelerarası etkileşim 
alanının yeni sınır hattı olarak görülmeye başlandı. Bu dönemde bölgedeki su kaynakları ile 
ilgili bunalım senaryolarının artması ve PKK terörünün yeni bir faktör olarak uluslararası destek 
bulması kesinlikle bir tesadüf değildir. Türkiye'nin İran-Irak Savaşının doğurduğu otorite 
boşluğunu kapatmak için Kuzey Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlarda bulunmasının da bu 
dönemde başlaması dikkat çekicidir. 
 
Bugün Kafkaslar ile Ortadoğu arasındaki bölgelerarası etkileşim daha da tebarüz etmiş 
bulunmaktadır. Bu etkileşim alanının eksenini Doğu Anadolu'dan Körfez'e inerek Kafkasya'yı 
Hint açık denizine bağlayan Mezopotamya-Basra hattı oluşturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin 
kontrolündeki Kuzey Mezopotamya ile lrak'ın kontrolündeki Güney Mezopotamya arasındaki 
ilişki yeni boyutlar kazanmış bulunmaktadır. 
 
Hazar petrolleri-Mezopotamya su havzası ve GAP-Musul ve Basra petrol bölgeleri, bu geçiş 
hattı üzerinde petrol-su-petrol dengesinden oluşan yeni bir bağımlılık ilişkisi doğurmuştur. 
Körfez krizinden sonra tırmanışa geçen PKK terörü biraz da bu jeoekonomik bağımlılık ilişkisinin 
ürünüdür. … Türkiye, Suriye ve Irak ile olan ikili ilişkilerini de kapsayan bir bölge stratejisi 
geliştirirken Kafkaslar ile Ortadoğu arasındaki Mezopotamya-Basra eksenli geçiş hattının 
geleceği ile ilgili planları da gözetmek zorundadır. 
 
b. Doğu Akdeniz Hattı ve Türkiye-Suriye ilişkileri 
Artık Hazar-Karadeniz-Ege-Adriyatik-Doğu Akdeniz-Kızıldeniz-Basra yakın deniz havzasındaki 
her gelişme bir diğeri ile kaçınılmaz bir bağımlılık ilişkisine sahiptir ve Doğu Akdeniz bu ilişkilerin 
merkezinde yer almaktadır. 
 
Türkiye- İsrail ilişkisinin Suriye-Yunanistan ilişkisi ile bir denkleme oturması, Doğu Akdeniz merkezli 
bu yeni jeostratejinin bir ürünüdür.  
 
Bu yeni denklemde bundan sonra kalıcı ittifak ilişkilerinden çok dinamik denge ilişkileri 
devrede olacaktır.  
 
Bundan sonra bölgede atılan her adım dinamik bir karşı dengenin oluşmasına yol açacaktır. 
Türkiye de bu çerçevede kalıcı gerginlik ve ittifak politikalarından çok denge denklemlerinin 
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kısa dönemli seyirlerinde dahi aktif olarak tavır sergileyen müdahil bir aktör tavrına 
yönelmelidir. Ortadoğu Barış Süreci de bu çerçevede sadece bir Arap-İsrail anlaşmazlığı 
olarak görülmemeli ve Türkiye'nin bölgesel politikasının içinde yeni bir anlam kazanmalıdır. Bu 
sürecin daha önceki safhalarında gözlemci olarak dahi bulunmayan Türkiye'nin süreç içinde 
daha aktif bir rol benimsemesi sadece bölgesel etkinlik açısından değil, Türkiye'nin güvenlik 
parametreleri açısından da önemlidir; çünkü bu yeni dinamik konjonktürde Kıbrıs, Filistin ve 
Kürt meselelerinin birbirlerini etkileme biçimleri de değişecektir.  
 
Bütün bu dengeler gözetildiğinde Türkiye, Suriye ile olan ilişkilerini daha büyük ölçekli bir Doğu 
Akdeniz politikasının ve bu politikanın dayandığı bir deniz stratejisinin parçası olarak 
değerlendirmeli ve bölge ile doğrudan ve dolaylı ilgili bunalım alanları ve denge politikalarını 
birlikte ele almalıdır. Bu açıdan Türkiye'nin manevra alanını daraltacak kalıcı ikili kutuplardan 
kaçınarak oluşabilecek karşı denge grupları engellenmeli ve mümkün olan en geniş alanda 
bölgesel politikalar geliştirilmeye çalışılmalıdır. 
 
Türkiye-Suriye … ilişkilerinin seyri… iki komşu ülke arasında benzeri az görülecek ve hiçbir 
rasyonel diplomasi anlayışına sığmayacak bir atalet ve inisiyatifsizlik örneği oluşturmaktadır. 
Her iki ülke de bir diğerinin en uzun kara sınırına sahiptir ve Türkiye Suriye'nin kuzeye ve batıya, 
Suriye de Türkiye'nin güneye açılan kapısı niteliğindedir.  
 
Bırakın geniş ve kapsamlı bir savaşı hiçbir sıcak çatışma dahi yaşamamış olan bu iki ülke 
arasındaki ilişkiler, her ikisinin ayrı ayrı çatıştıkları ülkelerle olan ilişkilerden daha alt düzeyde 
kalmıştır.  
 
Tarafların bu psikolojilerinin ve diplomatik ataletlerinin farkında olan diğer taraflar ise bu 
durumu sonuna kadar istismar etmekte ve tarafları ikili, üçlü maçlarda zayıf ve edilgen bir 
müttefik olarak yanlarında tutmaya çalışmaktadırlar. İsrail'in Türkiye, Yunanistan'ın Suriye 
politikaları bitmez tükenmez Türkiye-Suriye gerginliğinin her iki tarafı da yıprattığı durumlarda 
ivme kazanmaktadır. 
 
Türkiye-Suriye ilişkilerindeki gerginliğin Türkiye'yi sıkboğaz ettiği alanlarda İsrail, Suriye'yi 
sıkboğaz ettiği alanlarda ise Yunanistan ortak tehdit tanımlamasından kaynaklanan ittifakı 
daha etkin bir şekilde kullanan taraf olmaktadır. … Türkiye ile Suriye arasındaki diyalogsuzluk 
sürdükçe kazanan taraflar Yunanistan ve İsrail olacaktır. 
 
Potansiyeli takriben denk olan dost komşularla diplomasi yürütmek ve gücü yoklanabilen 
düşman taraftarla savaş yapmak kolaydır. … Türkiye'nin diplomatik başarısı Pakistan'la ya da 
Çin'le yürütülen ilişkilerde değil, Yunanistan’la, Suriye'yle, İran'la, ABD ve Almanya ile yürütülen 
ilişkilerde belli olur. 
 
Sık sık gündeme getirilen ve özellikle bölgesel bunalım dönemlerinde gündemde tutulan su 
meselesinin Suriye ile doğrudan aktif bir çatışma alanı doğurma ihtimali düşüktür, çünkü 
Suriye Türkiye ile savaşı göze alarak su meselesinde mesafe alamayacağının farkındadır. Her 
şeyden önce iki ülke arasındaki askeri denge ve jeopolitik konum Suriye'nin aleyhindedir ve 
hiçbir sıcak çatışma Fırat ile Dicle'yi Türkiye'nin denetimi dışına çıkaracak sonuçlar doğurmaz. 
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Su meselesinde zamanlamayı belirleyen ikinci ana unsur Türkiye'nin Balkanlar ve Kafkaslarla 
ilgili dikkatinin yoğunlaşmasıdır. Türkiye'de bu bölgelere yönelik yoğun bir ilgi uyandığı 
dönemlerde ya da bu bölgelerle ilgili bazı diplomatik hamlelerin gerektiği dönemlerde güney 
tehlikesi ve su meselesi gündeme getirilmektedir. Türkiye'nin diplomatik ve askeri dikkatinin 
Balkanlar ve Kafkaslardan çekilmesi gerektiği zamanlarda Suriye-Türkiye ilişkilerindeki gerginlik 
tekrar tırmanışa geçmektedir. 
 
Gergin ilişkilerde inisiyatif kullanabilen taraf aynı zamanda kendine güvendiğini ve gücünden 
şüphe etmediğini de göstermiş olur. … Ekonomik alışverişin önündeki engellerin kalkması 
Konya, Kayseri ve Adana'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep istikametine doğru gelişen 
ekonomik dinamizm alanının sınır ötesi bir nitelik kazanarak Halep ve Şam'a hatta daha da 
güneye doğru genişlemesine yol açacaktır. Gergin siyasi ilişkilerin en etkili ilacı ortak ekonomik 
çıkar alanının oluşturulmasıdır. 
 
Irak ve Suriye politikaları kaçınılmaz bir şekilde Mısır ve İran politikalarını da devreye sokacaktır. 
Türkiye-İran-Irak üçgeni Mezopotamya-Basra hattının, Türkiye-Suriye-Mısır üçgeni Doğu 
Akdeniz hattının iç dinamiklerini belirleyen dengeler oluşturmaktadır. Bu üçlü ilişkilerde Türkiye 
dışlanan ve yalnızlaşan taraf olmamaya azami özeni göstermek zorundadır. 
 
Türkiye hangi gerekçe ile olursa olsun bu üçlü dengelerde ikili kutuplarla karşı karşıya 
kalmayacak bir esneklik içinde olmalıdır. … Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülke 
Ortadoğu'daki bu hassas üçlü dengelerde yalnız kalmanın yükünü kaldıramaz. … 
Ortadoğu'da diplomatik esneklik altyapısından yoksun hiçbir askeri üstünlük kalıcı bir zafer 
getiremez. 
 
3. Türk-Arap ilişkileri Açısından  Türkiye'nin Ortadoğu Politikası   
a. Tarihi/Psikolojik Arkaplan 
Siyasi yapılanma açısından daha dinamik ve hareketli toplulukları oluşturan Germenlerin 
Roma'nın Hıristiyanlığını, Japonların Çin'in Budizm’ini kültürü belirleyen bir din ve dünya görüşü 
olarak almaları gibi, Orta Asya’dan hareketli ve dinamik siyasi kitleler olarak o dönem Arap 
egemenliğinde olan bölgelere giren Türkler de İslamiyet'i benimseyerek çok yönlü bir 
medeniyet dönüşüm süreci içine girmişlerdir. Nasıl Hıristiyanlık Germenlerin, Budizm Japonların 
tarihi kimliğini bir medeniyet idrakine dönüştürmüşse İslamiyet de Türklerin daha sonra 
kuracakları Selçuklu, Babür ve Osmanlı gibi büyük ölçekli siyasi yapıların medeniyet temelini 
oluşturmuştur. 
 
Bu ortak etkileşim alanı Fransız Devrimi ile yaşanan ulusçuluk akımlarının Osmanlı kültür-siyaset 
coğrafyasında yol açtığı idrak parçalanması ile zayıflamıştır. Ulus-devlet oluşum sürecinin 
getirdiği ulusal kimlik ve siyaset yapılanması ihtiyacı, bu parçalanmayı bir tür "öteki" 
algılamasının doğuşuna zemin teşkil edecek bir psikolojik tepkiye dönüştürmüştür. Sömürgeci 
güçlerin etkisi ve I. Dünya Savaşında yaşanan gelişmeler bu algılamayı tahrik etmiştir. Bu 
dönemden itibaren Türk milliyetçileri bağımsız bir Türk kültürünün oluşabilmesi için Arap 
tesirinden kurtulmayı olmazsa olmaz şart olarak görmeye, Arap milliyetçileri ise Arapların 
tekrar siyaset sahnesine dönüşünün Türk siyasetinin etkisinden arınmakla mümkün olabileceği 
kanaatini bir ön kabul olarak benimsemeye başlamışlardır. Bu çerçevede Türk entelektüelleri 
Arap etkisinde geliştiği varsayılan Selçuklu-Osmanlı birikimini atlayarak İslam-öncesi kültür ile 
moderniteyi irtibatlandırmaya çalışırken, Arap entelektüelleri Arap dünyasının baskı altında 
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tutulduğunu düşündükleri Selçuklu-Osmanlı dönemlerini atlayarak Emevi-Abbasi dönemine 
atfen yeni bir siyasal yapı ve kültür oluşturmaya çalışmışlardır.  
 
Arap entelektüelleri için 1258'de Bağdat'ın düşerek Abbasi Devleti'nin fiilen yok olduğu tarih 
ile modern Arap milliyetçiliğinin ve Arap ulus-devletlerinin doğduğu tarih arasındaki dönem, 
özellikle de Osmanlı egemenliğindeki (1516-1918) dönem tarih idrakinin dışına itilmiştir.  
 
Yaklaşık dokuz asırlık Selçuklu-Osmanlı asırlarını tarih idrakinin dışına iten her iki tepki de bir tür 
"tarihsizleşme" problematiğini beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşım biçimleri Batı'daki ulus-
devlet oluşum tecrübesini de yeterince izleyememenin sonucunda tepki uçları haline 
dönüşmüşlerdir. Bu yaklaşımın aksine Roma ve Vatikan'ı bünyesinde barındıran İtalya'nın ulus-
devlet oluşumu da, Germen unsurları bünyesinde barındıran Almanya’nın ulus-devlet haline 
dönüşmesi de ortak Kutsal Roma-Germen tarihi tecrübe birikimini reddederek değil, gerek 
kültürel gerekse kurumsal düzlemde bu tarihi tecrübe birikimini kullanarak gerçekleşebilmiştir. 
 
Türk seçkinleri için modernleşememenin önündeki engel Arap etkisindeki kültür birikimidir, 
dolayısıyla da bu birikimi temsil eden coğrafyanın tesirinden kurtulmadan modernleşmek 
mümkün olamaz. Bu nedenledir ki, temelde Türk seçkinlerindeki Ortadoğu imajı kültürel 
yönüyle terk edilmesi gereken geri kalmışlığı temsil ederken I. Dünya Savaşındaki 
tecrübelerden beslenen siyasi yönüyle de mümkün oldukça uzak durulması gereken bir askeri 
/ siyasi risk alanıdır. … Türkiye'nin bölgenin kültürüne ve iç dengelerine yabancılaşması, hatta 
bir ölçüde kopuşu, bölgedeki değişmelerin ritmini yakalama imkanını yok etmiş ve Arap imajı 
ile ilgili oluşan genel ön kabuller dış politika yapımının merkezine yerleşmiştir. 
 
Özellikle seçkinlerin bilinçaltlarını etkileyen bu karşılıklı algılama biçimlerinin oluşturduğu 
psikolojik engeller Türk-Arap ilişkilerinin diplomatik düzeydeki seyrini de, küresel ve bölgesel 
düzeydeki muhtemel katkılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. … Çok yakın bir döneme 
kadar devlet tecrübesine sahip olmayan ülkelerinin bu konuda psikolojik tepkilerle 
davranması mazur görülebilir; ancak Türkiye gibi bölgede yaklaşık dört asırlık mutlak ve 
kesintisiz egemenlik kurmuş bir tarihi mirasa sahip bir devletin bu psikolojik engelleri aşarak 
bölgeyi bütün unsurlarıyla anlayabilen, tahlil edebilen, yönlendirebilen ve kuşatabilen bir 
stratejik yaklaşım biçimi geliştirilmesi gerekir. 
 
b. Ortadoğu Dengeleri ve Türk-Arap İlişkileri 
II. Dünya Savaşından hemen sonra kuzeyden gelen Sovyet tehdidi baskısını derinden 
hisseden ve bu nedenle Batı Bloğuna kayan Türkiye, Ortadoğu'da ortaya çıkan her yeni 
devletin muhtemel bir Sovyet müttefiki olmasının doğurabileceği kıskaca karşı psikolojik, 
diplomatik ve taktik hazırlığı iyi yapılmamış refleksler göstermiştir. Stratejik nitelikli bir bölgesel 
planlamadan çok bu blok eksenli reflekslerin sonucunda İsrail'i ilk tanıyan ülkeler arasında yer 
alınması, Süveyş bunalımı konusunda takınılan tavır, Bağdat Paktı'nın kurulması ve Suriye ile 
savaşın eşiğine gelinen gerilim zaten varolan psikolojik birikimi siyasi bir karşı kutup 
algılamasına dönüştürmüştür. Bu dönemde Batı ülkelerine karşı anti-sömürgeci bir siyasi 
söylem ve mücadele geliştirmeye başlayan Arap kamuoyunda Türkiye bu kez sömürge 
ülkelerinin bölgedeki stratejik ortağı olarak görülmeye başlanmıştır. Türkiye'nin mensubu 
bulunduğu Batı Bloğunun genel tercihleriyle uyumlu bir şekilde geliştirdiği bölge politikası 
sadece bölgeyle ilgili sonuçlar doğurmakla kalmamıştır. Anti-sömürgeci söylemi alternatif bir 
uluslararası siyasi bloklaşmanın merkezine yerleştiren ve çoğu sömürge devrimleri ile kurulmuş 
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olan ülkelerden oluşan Bağlantısızlar Bloğu nezdinde de ciddi bir itibar kaybına yol açan bu 
politika doğunun ilk anti-sömürgeci bağımsızlık savaşını yapmış Türkiye için önemli bir 
uluslararası yalnızlaşma sürecine de sebep olmuştur. 
 
1964 Kıbrıs bunalımı esnasında ABD ile yaşanan gerginlik ve Johnson Mektubu Türkiye'nin tek-
yönlü ve blok-eksenli dış politika yapılanmasında ciddi bir değişimin önünü açarken, 1967 
Savaşında alınan yenilgiden sonra Nasır liderliğindeki Arap milliyetçiliğinin düşüşe geçmesi de 
Mısır başta olmak üzere radikal Arap ülkelerinin tavırlarını gözden geçirmelerine yol açmıştır. 
 
Türkiye Johnson Mektubundan sonra bir taraftan SSCB ile ilişkilerini geliştirirken diğer taraftan 
ilerleyen yıllarda bu konuda BM'deki yalnızlığını giderebilmek için başta İKÖ üyesi ülkeler 
olmak üzere Bağlantısızlar Bloğu ülkeleri nezdindeki ilişki boşluğunu giderici çabalar içine 
girmiştir.  
 
Karşılıklı diplomatik destek ihtiyacının getirdiği pragmatik konjonktür tarihi/psikolojik engellerin  
devre dışı kalmasına yol açınca Türk-Arap ilişkileri yetmişli yıllarda iyileşme temayülüne girmiş, 
seksenli yılların başlarında ise yoğun ekonomik bağlantılarla ortak çıkar alanları oluşmaya 
başlamıştır.  
 
Irak'ın, elindeki silah stokunu Kuveyt üzerinden kalıcı bir jeopolitik ve ekonomi-politik ranta 
çevirme teşebbüsünün tetiklediği II. Körfez Savaşı Türkiye'nin bölge politikaları ve Arap ülkeleri 
ile olan ilişkilerinde önemli etkiler yapmıştır. her şeyden önce bu savaş küresel dengeler ile 
bölgesel dengeler arasındaki etkileşimi maksimum düzeye çıkarmıştır. Bu da başta Türkiye 
olmak üzere küresel dengeleri gözetme zorunluluğu hisseden ülkelerin bölgesel manevra 
alanlarını daraltmıştır. Türkiye'nin uluslararası koalisyonun liderliğini üstlenen ABD'den daha 
talep gelmeden boru hattını kapatması ve İncirlik üssünü askeri operasyonlara açması 
yanında üst düzeyde ofansif bir söylem benimsemesi Arap dünyasında ellili yıllarda oluşan, 
Batılı güçlerin desteğiyle Ortadoğu'da operasyonlara girişen Türkiye imajını tekrar 
uyandırmıştır. 
 
Bu savaş sonucunda Irak'ın fiilen üçe bölünmesinin kuzeyde ciddi bir güç boşluğu doğurması 
ve Türkiye için Türk-Irak sınırını sadece dış güvenlik için değil, iç güvenlik için de hassas bir hat 
haline dönüştürmesi karşılıklı güvensizliği daha da pekiştirmiştir. Bu hattın PKK sızmaları ile içe 
doğru, Türkiye'nin karşı müdahaleleri ile de Irak derinliğine doğru esnemeye başlaması Türkiye 
Irak sınırını sadece iki ülke arasındaki sınır olarak değil, bir Türk-Arap sınırı olarak gören Arap 
ülkelerinin karşı tepkilerini doğurmaya başlamıştır. 
 
Böylesi bir konjonktürde başlayan Ortadoğu Barış Süreci, Türk-Arap ilişkilerini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Türkiye'nin bu sürecin merkezinde yer almaması ve bu sürecin özellikle ekonomik 
alanla ilgili toplantılarına dahi aktif bir üye olarak çağırılmaması Türkiye'nin bölge üzerindeki 
etkinliğini zayıflatmıştır. … Taktik gerekçelerle başlatılan İsrail ile ilişkilerin zamanla özellikle ortak 
güvenlik alanlarına yönelmesi, bu ilişkinin Arap ülkelerince stratejik bir ittifak gibi algılanması 
sonucunu doğurmuştur.  
 
c. Ortadoğu ile ilgili Projeksiyonlar ve Türk-Arap ilişkilerinin Geleceği 
Türk-Arap ilişkilerinin rasyonel bir zeminde tekrar kurulabilmesi sadece tarafların karşılıklı 
çıkarları açısından değil, bölgesel barış açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Böylesi 
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rasyonel bir zemin her şeyden önce karşılıklı psikolojik rezervlerin aşılması, ortak bir bölge 
kaderi bilincinin yerleşmesi ve karşılıklı ilişkilerin küresel denge kaymalarının yönlendirmesine 
bırakılmaması ile mümkün olabilir. 
 
Böylesi bir hazırlık safhasında Arap toplumlarını tek bir kategoriye indirgeyen genellemeci ve 
yüzeysel yaklaşımdan kaçınılmalıdır. Böyle bir yaklaşım Fas'tan Umman' a, lrak'tan Sudan'a 
kadar geniş bir coğrafyaya yayılan ve bu yaygın coğrafyada farklı kültürel siyasi özellikler 
taşıyan toplumlar arasındaki önemli nüansların görülmesini ve değerlendirilmesini 
güçleştirirken Arap dünyasını bir blok olarak görme temayülü de karşı-milliyetçilik duygularını 
pekiştirmektedir. 
 
Özellikle büyük güçlerce desteklenen milliyetçilik hareketleri Türkiye'nin Ortadoğu politikası 
için en tehlikeli dış politika opsiyonu durumundadır. Milliyetçilik hareketlerinin yükseldiği bir 
Ortadoğu konjonktürü, Türkiye'nin bölgede doğrudan etki kurma yollarını kapatacak ve 
Türkiye'yi diğer aktörlere bağımlı politika oluşumlarına mahkum bırakacaktır. … Türkiye'nin 
özellikle Arap milliyetçiliğinin tırmandığı bir Ortadoğu'da etkin olabilmesi demografik açıdan 
mümkün değildir. Milliyetçilik akımlarının ve etnik-temelli siyasi hareketlerin tırmandırılması 
Osmanlı bakiyesi bütün unsurları barındıran Türkiye'nin iç bütünlüğü açısından da büyük 
sakıncalar doğuracaktır. 
 
Bunun içindir ki  Türkiye'nin Arap ülkelerini Türkiye-karşıtı bir milliyetçilik etrafında birleştirecek 
konjonktürlerden kaçınması gerekir. … Kendi içinde bölünmüş olan Arap ülkelerinin özellikle 
tepki hareketlerinde bir araya gelebildiği ve Bağlantısızlar Bloğu başta olmak üzere birçok 
uluslararası forumu harekete geçirebildiği unutulmamalıdır. Uluslararası forumlarda Rum ve 
Ermeni lobisinden sonra Arap lobisini de karşısına alan bir Türkiye'nin etkin diplomasi takibinde 
önemli engellerle karşılaşacağı bir gerçektir. 
 
İsrail ile çok hızlı bir süreçte ve yayılarak gelişen, bu yönüyle de iddia edildiği taktik ve sınırlı 
niteliğinden uzaklaşarak stratejik bir görünüm kazanan ilişkiler dolaylı olarak Arap milliyetçiliği 
dalgasının yükselmesine yardımcı olmuş bulunmaktadır. 
 
Ortadoğu politikasındaki en büyük risk geniş cepheli bir bloklaşma hareketinin karşısında 
yalnız kalmaktır.  
 
Muhtemel bir kutuplaşma ihtimalinin en önemli engelleyici tedbiri Arap ülkeleri ile teke tek 
yürütülen ikili ilişkilerin çeşitlendirilerek ve karşılıklı çıkar alanlarını genişletecek şekilde 
derinleştirilerek geliştirilmesidir. 
 
Zahiri olarak ortaya çıkan bir kutuplaşma ihtimali karşısında bölgedeki Arap olmayan diğer 
Müslüman ülke olan İran ile ilişkilere özen gösterilmelidir. Türk-Arap ilişkilerinin tıkandığı noktada 
devreye girebilecek Türk- İran ilişkileri bölgesel yalnızlaşmayı azaltacak yegane faktör 
durumundadır.  
 
Türkiye’nin Arap kamuoyu tarafından küresel dengelere dayalı başka ülkelerin hesaplarının 
pivot ülkesi gibi görülmesi, bu küresel aktörün kimliğinden bağımsız olarak Türkiye'nin bölgesel 
imajını ve etkinliğini zaafa uğratmaktadır. … Kısa-dönemli taktik hesaplar kalıcı stratejik imaj 
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bozukluklarına yol açmamalıdır. Bölgedeki tarihi derinliği ve tecrübe birikimi Türkiye'nin 
herhangi küresel bir bloğun ya da gücün bölgedeki uzantısı olduğu imajı ile ters düşmektedir. 
 
4. Türkiye-İsrail ilişkilerinin Küresel ve Bölgesel Boyutları 
a. Küresel Boyut 
Bu ülkenin doğuşu temelde Atlantik (İngiltere-ABD) ekseninin desteği ile söz konusu olmuştur, 
Türkiye de II. Dünya Savaşında söz konusu olan Sovyet tehdidini aynı eksen doğrultusunda 
stratejik bir tercih yaparak aşmıştır. Bu küresel eksen paralelliği İsrail açısından Türkiye'yi 
kaçınılmaz bir bölgesel partner konumuna getirirken, Türkiye bölgesel politika oluşumunda 
İsrail'in küresel bağlantılarını ve özellikle ABD bünyesindeki ve üzerindeki etkisini sürekli göz 
önünde bulundurmuştur. 
 
Bu küresel eksen paralelliğinde İsrail'in bölgesel nitelikli bir ulus-devlet olma niteliğinden çok, 
başta ABD olmak üzere küresel güçler üzerinde baskı gücüne sahip uluslararası Yahudi 
lobisinin gücü etkili bir rol oynamıştır. … Özellikle Rum ve Ermeni lobilerinin Türkiye-karşıtı 
etkinlikleri, Yahudi lobisinin desteğini bir karşı-denge unsuru olarak gündeme getirmiştir.  
 
Ortadoğu Barış Sürecinin İsrail üzerindeki uluslararası blokajları kaldırması Soğuk Savaş 
döneminde yaşadığı çift yönlü baskı karşısında İsrail ile ilişkilerini genellikle deklare edilmemiş 
pozisyonlarda sürdüren Türkiye'nin daha rahat davranmasına yol açmıştır. … Öte yandan 
İsrail'in özellikle SSCB'nin boşalttığı alanlarda etkin bir politikaya yönelmesi, aynı alanlara 
yönelik doğal bir stratejik ilgi duyan Türkiye ile bu ülkenin Ortadoğu-dışı alanlarda da ABD-
eksenli politikalarda işbirliği yapabileceği kanaatini yaygınlaştırmıştır. 
 
Çabuk ve esnek nitelikli taktik hamlelerin yönlendirdiği dinamik güçler dengesinin seyrettiği 
uluslararası ilişkiler konjonktüründe, bu tarz sabit nitelikli ve stratejik görünümü statik bloklaşma 
görünümleri, zamanla bu görünümü veren aktörlerin hareket alanını daraltıcı etki yapar. … 
İlişkilerin derinleştiği ilk dönemlerde her iki taraf için de küresel tercihler açısından uygun gibi 
görünen bu yöneliş zamanla diğer küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkiler açısından alternatif 
maliyetler oluşturmaya başlamıştır. 
 
ABD-İsrail-Türkiye üçgeni şeklinde formüle edilen yakınlaşma, Türkiye'nin başta AB olmak üzere 
Çin ve Rusya gibi diğer küresel aktörlerle olan ilişkilerinde belli rezervlerin oluşmasını da 
beraberinde getirmiştir.  
 
b. İsrail'in Bölgesel Stratejisi, Ortadoğu Barış Süreci  ve Türkiye-İsrail İlişkileri 
İsrail için bölgedeki varlığın ve etkinliğin üç temel şartı olagelmiştir: (i) Uluslararası güvenlik 
desteğinin ve hukuki meşruiyet temelinin sağlanması, (ii) ilk planda bir Arap-İsrail problemi 
olarak algılanan Ortadoğu problematiğinde Arap-olmayan Ortadoğu unsurlarının aktif 
desteğinin ya da en azından pasif tarafsızlığının sağlanması, (iii) Arap ülkelerinin bir blok 
haline gelmesini önleyecek manevralarla Araplar arası dengelerin ritminin kontrol edilmesi.   
 
Bu ilişkinin PKK'yı destekleyen ve Yunanistan ile Türkiye-karşıtı bir bağlantı oluşturma çabasında 
olan Suriye'ye karşı taktik nitelikli olduğu, anti-terör istihbaratını güçlendirmeye yönelik olduğu, 
Türkiye’nin askeri modernizasyon projeleri için yeni imkanlar oluşturduğu gibi argümanların da 
Türkiye'nin doksanlı yılların sonuna doğru bölgedeki diplomatik manevra alanının daralmasını 
önlemediği aşikardır.  
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Ayrıca bu ilişki Türkiye gibi bölgenin tarihi ve coğrafi derinliği haiz en güçlü ülkesinin Ortadoğu 
Barış Sürecinde etkin bir rol almasını sağlayamadığı gibi bu süreçte edilgen bir faktör gibi 
görülmesine de yol açmıştır. 
 
Gerek Ortadoğu'nun yeniden yapılanması gerekse Türkiye-İsrail ilişkilerinin bu yapılanma 
içindeki yeri yeniden değerlendirme gerektiren unsurlar barındırmaktadır.  
 
Güvenlik maliyeti ile ekonomik çıkar arasındaki bu dengesizlik, Türkiye’nin Batı Bloğu ile 
kurduğu ilişkilerin en temel özelliğidir. Geçmişte NATO'nun güney kanadının güvenlik yükünü 
taşıdığı halde uzun yıllar AB'nin ekonomik rantından uzakta tutulan ve Batı ülkelerinin güvenlik 
yükünü paylaşan ama ekonomik kaynaklardan uzak tutulan bir konumda tutulmak istendiği 
kuşkusu uyanmaktadır. Ortadoğu'nun ekonomik kaynakları üzerinde şu veya bu şekilde söz 
hakkına sahip olmadan bu bölgede güvenlik jandarması rolüne soyunmak ve bu yolla kendi 
iç güvenliğini sağlamaya çalışmak, çok kolay görünen ama çok riskli bir oyundur. Türkiye, bu 
yeni Ortadoğu politikasında niçin ekonomik forumlardan çok güvenlik aranjmanları ile ilgili 
olarak devrede tutulduğunu sorgulamak zorundadır. 
 
İsrail'in Rusya ve Fransa’dan sonra Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah sağlamaya çalışan üçüncü 
önemli ülke olması dikkat çekicidir.  
 
İsrail yetkilileri kendileri açısından haklı bir tercihle İsrail-Türkiye ve İsrail-Rum-Yunan ilişkilerini 
birbirinden bağımsız işleyen iki hat üzerinde yürütmeye çalışmışlardır. Bu da onlar açısından 
anlaşılır bir tercihtir, çünkü İsrailli yetkililer Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği’nin 
Doğu Akdeniz bölgesine sarkan ucu olduğunun farkındadır ve bölgelerarası etkileşimi 
gözeten bir esneklik payı bulundurmaktadır. 
 
Ortadoğu'da hızla değişen dengeler arasında değişmeyen yegane unsur bölgenin su ve 
petrol kaynakları ile diplomatik mücadele arasındaki yakın ilişkidir. Ortadoğu'da doğrudan ya 
da dolaylı olarak su veya petrole dayanmayan savaş da olmaz, bu kaynakların dağılımının 
tartışılmadığı bir barış süreci de. İlk defa,1995 İsrail-Suriye görüşmeleri sürecinde dönemin İsrail 
başbakanı Şimon Peres, Golan tepelerindeki su kaynaklan konusunda kesin bir mutabakat 
sağlanmadan Suriye ile bir anlaşmaya varılamayacağını beyin ettikten sonra bu konudaki 
çözümün, Golan'ın Suriye'ye terk edilişi halinde bile su kaynakları üzerindeki İsrail 
egemenliğinin sürmesi ve Suriye'nin buradaki su kaybının Türkiye'deki su kaynaklarından 
karşılanması olacağını ifade etmiştir. … Böylece İsrail anlaşma dolayısıyla herhangi bir su 
rezervi kaybına uğramayacaktır. 
 
5. Tarihi Derinlikten Jeopolitik Etkileşime Türkiye-İran ilişkileri 
a. Türk-İran ilişkilerinin Jeopolitik ve Tarihi arka planı 
Avrasya ana kıtası için geliştirilen jeopolitik kavramlar kullanılarak bir tanımlama yapılırsa 
kenar kuşağın (Rimland) merkezi hattını oluşturan bu iki ülke mihver alana (Heartland) 
egemen olan gücün (Rusya) baskısını sürekli olarak hissetmişlerdir ki bu özellik iki ülkenin 
modern dönemdeki siyasi ve stratejik tercihlerini etkilemiştir. 
 
Osmanlı Devleti'ni uzun ömürlü kılan jeopolitik unsurlardan bir tanesi de doğu-batı 
istikametindeki Darius sarkacı ile, batı-doğu istikametindeki Büyük İskender sarkacını bir bütün 
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olarak gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu başarının kuzey ve güney istikametindeki stratejik 
yayılmalar ile desteklenmiş olması Osmanlı Devleti'ni Afro-Avrasya kıtasının iç stratejik bütünlük 
taşıyan en uzun ömürlü siyası gücü haline dönüştürmüştür. 
 
Aynı jeokültürel ve jeopolitik hattın üzerinde bulunan bu ülkelerin kaderleri, savaşsalar da 
ittifak etseler de, birbirlerinden tamamen koparılamaz. 
 
SSCB II. Dünya Savaşından sonra Türkiye'den, Boğazlarda imtiyaz ve Kars ile Ardahan’ı talep 
ederken, İran’dan da Kuzey İran'ın petrol kaynakları üzerinde imtiyaz talep etmiştir. Kuzey 
kara gücünden gelen bu tehdit her iki ülkeyi de deniz gücü ağırlıklı Batı güvenlik şemsiyesine 
yöneltmiştir.  
 
b. Türkiye-İran İlişkilerinin Küresel Boyutu 
Devrim ile başlayan ve Rehineler Krizi ile tırmanan ABD-İran gerginliği İran'ı seksenli yıllarda 
küresel ölçekli bir gerilimin tarafı haline getirmiştir. ABD'nin İran'ı uluslararası alanda dışlama 
çabaları bu ülkeyi Şah döneminin ABD-eksenli klasik çizgisinin dışına çıkarak SSCB, AB ve 
Asyalı güçlere yaklaştırmıştır.  
 
Türkiye’nin aynı dönemde 12 Eylül askeri müdahalesinin de etkisiyle Avrupa'dan uzaklaşması 
ve hala temel küresel tehdit olarak SSCB’yi görüyor olması ABD'nin stratejik eksenine daha da 
derinlemesine yönelmesi sonucunu doğurmuştur.  
 
ABD'nin İran ve Irak'a uygulamaya başladığı çifte-kuşatma politikası ile Türkiye'nin yeni 
jeopolitik boşluk alanlarına ABD'nin stratejik ortağı olarak girme tercihi arasındaki paralellik, 
Türk-İran ilişkilerinin rasyonel nitelikli bölgesel ve ikili ilişkiler boyutlarının küresel tercihlerin 
gölgesinde kalması sonucunu doğurmuştur. 
 
Türkiye-AB ilişkilerindeki yoğunlaşma ister istemez ortak dış politika yapım alanını da etkisine 
alacaktır. ABD'nin aksine Ortadoğu politikasında İran faktörünü sürekli bir şekilde devrede 
tutan AB ile Türkiye'nin dış politika tercihlerindeki muhtemel yakınlaşma Avrasya ana kıtasının 
güney hattını batı-doğu istikametinde kesen Türkiye-İran hattının AB açısından önemine yeni 
unsurlar katacaktır.  
 
c. Türk-İran ilişkilerinin Bölgesel Kanatları 
Türkiye ve İran'ın çok yönlü jeopolitik yapılanması bu iki ülke arasındaki ilişkilerin, dolayısıyla da 
Türkiye'nin İran’a dönük politikasının, en azından üç kanatlı olmasını gerektirmektedir: 
Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya.  
 
Bölge ötesi büyük güçlerin bu ilişkilerin belirleyici unsuru halinde tutulması bu tarihi birikime de, 
reel politik gerçekliklere de aykırıdır. Çarpıcı bir kıyas ile ortaya koymak gerekirse, şu anda 
geçerli olan Türkiye-İran sınırının tarihi (1639 Kasr-ı Şirin) bile ABD'nin tarihinden (1774) ve Alman 
birliğinin sağlanmasından (1871) daha eskidir. 
 
Türk-İran ilişkileri Ortadoğu dengelerinin en temel belirleyici faktörlerinden birisidir. Türk-İran 
ilişkilerinin diğer iki önemli kanadı olan Kafkaslar ve Orta Asya dengelerinin Ortadoğu ile 
oluşturduğu etkileşim havzaları bu belirleyiciliği daha da artırmış bulunmaktadır. Ortadoğu, 
Kafkaslar ve Orta Asya gibi bölgesel kanatlarla ilgili politikaların genel Asya politikası 
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çerçevesinde dengeli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi Türk-İran ilişkilerinin temelini 
oluşturmaktadır. 
 
6. Küresel ve Bölgesel Dengeler Açısından Kürt Meselesi, Kuzey Irak ve Türkiye 
Irak ve Irak'taki belirsizliğe bağlı olarak gittikçe uluslararası bir nitelik arz eden “Kürt Meselesi” 
de bu açıdan soğukkanlı bir şekilde değerlendirilmek zorundadır. 
 
a. Kürt Meselesinin Jeopolitik, Jeoekonomik ve Jeoetnik/Jeokültürel arka planı 
Kürt nüfusun yayıldığı coğrafyayı göz önüne aldığımızda Kürt Meselesinin küresel ve bölgesel 
dengelerde taşıdığı önemi ve bölge içinde bir belirsizlik unsuru haline dönüştürülmesinin arka 
planındaki temel sebebi anlamak da kolaylaşır. Bu coğrafya, kendi içinde jeopolitik bir 
bütünlük oluşturması güç bir geçiş alanı teşkil etmektedir. Ortadoğu ve Avrasya'nın en önemli 
geçiş alanlarından birini oluşturan bu coğrafya bu yönüyle küresel ve bölgesel rekabetlerin 
çekim alanı haline getiren, jeopolitik bir iç bütünlük oluşturamaması dolayısıyla da istikrarsızlık 
kaynağı olmaktadır. 
 
Geçiş bölgesi açısından bu derece önemli bir konuma sahip olan bu coğrafyanın bir iç 
jeopolitik bütünlük oluşturamamasının en önemli sebebi doğrudan bir deniz bağlantısının 
olmayışıdır. Bu da bu coğrafyanın deniz bağlantısı olan bir bölge ülkesi ile bütünleşmesini 
kaçınılmaz kılmaktadır. 
 
Kürt Meselesinin jeoekonomik arka planında ise bu jeopolitik yapının kaçınılmaz olarak 
kurduğu petrol-su-petrol dengesi yatmaktadır. Kafkasya ve Hazar petrollerini Mezopotamya 
su havzası üzerinden Körfez petrol kaynaklarına bağlayan jeoekonomik hat, bölgeyi 
uluslararası rekabetin odak noktasına çeken diğer önemli bir unsurdur. Türkiye'nin GAP projesi 
ile bu jeoekonomik hattın merkezinde yeni bir kaynak-güç ilişkisi kurmaya başlaması, diğer 
güçlerin bu meseleye yönelik ilgilerini artırmış ve belki de PKK terörünü tırmandıran bölge-dışı 
tahriklerin bir tür gerekçesi olmuştur. 
 
Daha geniş ölçekli Ortadoğu Meselesini daha dar ölçekli Kürt Meselesi haline dönüştürme 
çabalarının arkasında da bu jeoekonomik altyapı vardır.  
 
Kürt Meselesinin jeokültürel/jeoetnik temelinde Kürt nüfusun Ortadoğu'nun diğer üç önemli 
yerleşik unsuru olan Türk, Arap ve Acem nüfusun etkinlik alanlarına yayılmış olması 
yatmaktadır. Bu sebepledir ki bu üç temel unsur ile ilişkili politika geliştiren her büyük güç 
Kürtleri şu ya da bu şekilde stratejik denklemin bir yerinde kullanmaya çalışmaktadır.  
 
Gerek Türk, Arap ve İran devletleri için ve gerekse bu devletler arasında vuku bulacak 
ihtilafların körüklenmesinde büyük güçlerce her an kullanılma tehlikesi içinde olan Kürt nüfus 
bu stratejik oyunun sürekli mağduru haline gelmektedir. 
 
Özellikle aşiret kültürünün oluşturduğu siyasi birlikler arasında İbn Haldun'un asabiyet teorisini 
teyit eder şekilde süren katı rekabet unsurları bütün tarafların gücünü uzun dönemde 
törpüleyen bir kısır döngü oluşturmaktadır. 
 
Grupların iç dinamiklerinin baskısı her türlü rasyonel çözüm arayışını engellemektedir. … Kan 
davalarının aileler arasında yol açtığı küçük ölçekli çatışmalar ile iç savaşın tarafları 
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arasındaki büyük ölçekli çatışmalar arasında gerek psikolojik altyapı gerekse mantık silsilesi 
acısından hemen hemen hiçbir fark yoktur. Karşı tarafa son darbeyi vuran yeni bir karşı darbe 
yemenin tedirginliğini yaşamakta, darbe yiyen ise sözde onurunu kurtarmak uğruna mukabil 
darbe için en uygun konjonktürü ve fırsatı kollamaktadır. Böylece imkanları değerlendirme 
sanatı olan diplomasi yerine öldürücü darbe vurmaya yönelen askeri fırsatçılık devreye 
girmektedir. 
 
Tarafların bu psikolojisini yakından bilen ve takip eden dış aktörler, bu çatışmanın devamının 
kendilerine sağladığı müdahale avantajının sürmesi için çoğu zaman bunalım çözücü bir rol 
üstlenmektense nihai galibin olmadığı bir denge halinin sürmesini tercih etmektedirler. Bu da 
gerilemekte olan tarafa sağlanan lojistik destek ile gerçekleştirilmektedir. … Bütün bu oyun 
içinde en çok kaybeden ise kısır döngüde daha hızlı döndükçe zafere yaklaştığı vehmine 
kapılan, ama her dönüşte daha fazla enerji ve kaynak kaybeden bölge halkları olmaktadır. 
 
Daha önce önemli ölçüde Filistin-petrol denklemine oturtulan Ortadoğu meselesi son on yıl 
içinde Kürt-su denklemine dönüştürülmeye çalışılmış ve bunda da önemli bir mesafe alınmıştır. 
 
Yeni bunalım odağının Irak’a kaymış olması son derece önemlidir, çünkü Irak Ortadoğu'daki 
otantik Müslüman toplulukların bütün çelişkilerini barındıran bir özelliğe sahiptir. Bir taraftan 
Türkmen-Kürt -Arap-Acem etnik unsurlarını, diğer taraftan da Sünni-Şii mezhep unsurlarını 
barındıran ve bu unsurları kendi iç bölgesel dengelerine yansıtan Irak, Ortadoğu'nun 
jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik kilidi konumuna gelmiştir. 
 
Doksanlı yıllar boyunca Ortadoğu’daki askeri hareketlilik ve risk İsrail ve Filistin sınır boylarında 
değil, Irak sınır boylarında ve Mezopotamya-Körfez derinliğinde olmuştur. Kuzey Irak'taki etnik-
temelli gerilim ile güney Irak'taki mezhep-temelli gerilimin eş zamanlı tırmanışlar göstermesi 
bunun önemli bir göstergesidir. 
 
İran-Irak Savaşı ve Körfez Savaşı ile tırmanan PKK terörü açıkça göstermiştir ki, bölgesel barışı 
temin etmeden iç barışı sağlamak da zordur. … Ortak tarihi tecrübe dolayısıyla Kürt 
Meselesine yönelik en kalıcı, soğukkanlı ve kuşatıcı politika da Türkiye'den beklenebilir. 
 
Türkiye bu jeoekonomik, jeopolitik ve jeoetnik unsurları da göz önünde bulundurarak en 
azından bin yıllık bir tarihi ortak olarak şekillendirdiği farklı kökenden gelen bütün unsurları 
barıştıran ve kuşatan bir kültürel açılım sağlamalıdır. … Türkiye, kendi bölgesel çıkarlarının da 
bölge insanının da bölge-dışı güçlerce istismar edilmesine izin vermeyecek bir stratejik basiret 
göstermek zorundadır. 
 
b. Küresel Aktörler, Belirsizlik Alanları ve Kürt Meselesi 
ABD'nin gerek Kuzey lrak'taki belirsizlik ve iç çekişmelerdeki gerekse Irak'ı fiilen üçe bölen 
statükodaki uzun dönemli stratejik hesabı ve prensibi açıktır: Bölgeyi mümkün olduğunca 
daha küçük ölçekli birimlere indirerek bölgesel güç temerküzünü gerçekleştirebilecek 
ülkelerin sayısını azaltmak ve bu küçük ölçekli birimlerin iç çekişme ve ittifaklarını kullanarak 
müdahil pozisyonunu sürdürebilmek. Bu stratejik hesabın arkasında da küresel güç merkezleri 
karşısındaki arbiter (arabulucu/denge sağlayıcı) konumunu muhafaza ederek küresel sistemin 
Atlantik eksenine dayalı özelliğinin sarsılmasının önüne geçme hesabı vardır. Ortadoğu'da 
etki gücü azalmış bir Amerika'nın Avrupa ve Doğu Asya karşısındaki güç pozisyonu büyük bir 
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zaaf gösterir. Ortadoğu'nun daha küçük ölçekli güç merkezlerine ayrılması İsrail'in stratejik 
hesapları ile de tam bir uyum arz etmektedir.  
 
Kuzey Irak'taki Kürt gruplar bu konjonktürün kendilerine bir devlet kurma şansı tanıyabileceği 
konusunda sürekli bir beklenti içinde tutula gelmişlerdir. … Bu hedef için bölge-ötesi güçler 
olarak ABD ve İngiltere'ye, bölgesel güçler olarak da kimi zaman Türkiye'ye, kimi zaman da 
İran'la yakınlaşan, değişken ve esnek bir politika takip eden Kürt gruplar, ABD ve Avrupa’nın 
küresel hesapları ile Türkiye, İran ve Suriye'nin bölgesel hesaplarının kesişim alanlarında 
kendilerine bir hayat alanı açmaya çalışmışlardır. 
 
Kürt Meselesini bu eksende temelde Irak probleminin bir unsuru olarak gören ABD, en azından 
meselenin bu safhasında Kürt Meselesini temelde Türkiye ile ilişkilerdeki problem alanlarından 
biri olarak gören Avrupa’dan farklılaşmaktadır. ABD ile Avrupa’nın Kürt Meselesine bakıştaki 
farkı, özetle vurgulamak gerekirse, şudur: ABD Kürt Meselesini ilk safhada temelde Irak 
probleminin bir parçası olarak görürken, Avrupa aynı meseleyi temelde Türkiye meselesi 
olarak görmektedir. Kürt Meselesinin Irak sınırları içinde ele alınması Avrupa’nın, Türkiye sınırları 
içinde ele alınması da ABD'nin bu meseledeki çıkarlarını bütünüyle tanımlayamamaktadır. 
 
Avrupa'nın Kürt Meselesini Türkiye'nin AB müracaatının bir unsuru yapma yanında başta 
Yunanistan ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ile yürütülen ikili ilişkileri de etkileyen bir 
temel problem alanı olarak görmesi Türkiye'de hemen ve doğrudan tepkiler doğurmaktadır. 
ABD'nin Kürt Meselesini lrak ekseninde çözmeye yönelmesi ise ilk raundda doğrudan bir 
çatışma doğurmuyor görünse de, ikinci raundda Kuzey lrak'taki oluşumun Türkiye içinde 
yaratacağı etkiler dolayısıyla Türkiye'nin ABD'nin tavrına da şüphe ile yaklaşmasına yol 
açmaktadır. Özellikle ABD'nin Kuzey Iraklı liderleri Türkiye'yi bilgilendirmeksizin Washington'da 
bir araya getirmesi bu konudaki kuşkuları daha da artırmıştır. 
 
c. İç Siyasi Kültür ve Bölgesel Etkinlik 
Türkiye'de mesele ya PKK ve terör eksenli olarak bir siyasi güvenlik problemi ya da ekonomik 
gerilik eksenli olarak bir "Doğu Meselesi" şeklinde görülmüştür. Bu iki husus da meselenin 
önemli boyutlarını ihtiva etmekteyse de uzun dönemli ve kalıcı bir çözüm için bizatihi yeterli 
değildir. … Irak'taki belirsizlik ve Kuzey Irak'ta her an karakter değiştirebilecek siyasi statü 
varoldukça "Kürt Meselesi"nin Türkiye'nin ve bölgenin gündeminden düşmesini beklemek çok 
güçtür. 
 
Öcalan'ın yakalanması "Terör Meselesi"nin devre dışı kalmasıyla Kürt Meselesinin daha açık ve 
doğrudan bir şekilde ifade edilmesi sonucunu doğurabilir.  
 
Öte yarıdan, bölgenin ekonomik kalkınmasının meseleyi uzun dönemde çözebileceği kanaati 
de, doğru unsurlar ihtiva etmekle birlikte, sonucu belirsiz bir iyimserliği kendi içinde 
barındırmaktadır.  
 
Bugün daha iyi durumda olan bölge halkının problemlerini istismar eden PKK'nın Yunanlılarla 
ve Ermenilerle birlikte bir cephe oluşturmuş olması, üzerinde hassasiyetle durulması gereken 
bir olgudur. Ekonomik kalkınma, iç ve dış konjonktürü birbirine bağlayan bu gibi meselelerde 
önemli bir araç olmakla birlikte, ana ekseni oluşturan yegane araç niteliğinde değildir. 
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Meselenin uzun dönemli ve kalıcı çözümü kültürel, ekonomik, siyasi ve diplomatik boyutların 
entegre bir şekilde yeniden değerlendirilebilmesine bağlıdır. Bu boyutların hiçbiri tek başına 
yeterli değildir. Bütün bu boyutları ihtiva eden ve belirleyen temel çözüm unsuru ise kültürel, 
ekonomik ve siyasi meşruiyetin temelini oluşturan aidiyet hissidir. Bir siyasi sistem, bir ekonomik 
düzen ve nihayet bir kültürel çevre, toplumun bütün kesimlerini kuşatan bir aidiyet hissi 
doğuramıyorsa, dış jeopolitik çıkar çatışmalarından beslenen bu tür iç gerilim alanlarının yeni 
niteliklerle tekrar tekrar gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. 
 
Toplumun bütün kesimlerini ve ülkenin bütün bölgelerini aynı vatandaşlık bağı ile kuşatan bir 
siyasi kültür geliştirmeksizin dış aktörlerin iç yapımızı etkilemesinin önüne geçebilmek mümkün 
değildir. 
 
Bugün parçalanmış görünen ve bu parçalanmışlık içinde bölge üzerinde hesap kuran büyük 
güçlerce istismara açık bir yumuşak karın oluşturan "Kürt jeopolitiği" uzun dönemde aidiyet 
hissini en yoğun bir şekilde yaşadığı bölgesel bir güç ile bütünleşme süreci içine girecektir. 
Uzun dönemde meselenin odak noktası bölge halkının aidiyet hissini pekiştiren bir kader birliği 
meşruiyeti ile çözümlenecektir. 
 
Türkiye teröre ciddi bir darbe vurulduğu bu dönemde toplumsal aidiyet hissini sarsma riski 
taşıyan bir söylem yerine, terörist grup ile Kürt halkını ayrıştıracak ve masum bölge halkını yeni 
bir aidiyet hissi ile kucaklayacak kültürel, siyasi ve ekonomik politikalar geliştirmek zorundadır. 
 
her şeyden önce yaklaşık bin yıl birlikte yaşamış olmakla birlikte etnik nitelikli hiçbir çatışmaya 
taraf olmayan Türk ve Kürt nüfus Batı karşısında son direniş noktası olan Osmanlı Devleti'ni 
birlikte savunmuşlar ve bu savunmanın yetersiz kaldığı bir dönemeçte de İstiklal Harbini birlikte 
yürütmüşlerdir. 
 
Sabit veriler olan ortak tarih, coğrafya, din ve kültür unsurları Anadolu'nun değişik 
bölgelerinde yaşayan bu insanların ortak bir sosyal aidiyet hissi ile kaynaşmalarını sağlamıştır. 
… Tarihi birikim ile desteklenen bu aidiyet hissinin zaafa uğratılması PKK'dan daha tehlikeli 
sonuçlar doğurabilir. 
 
Toplumun bütününü hiçbir ayırıma tabi tutmadan kucaklayan bir vatandaşlık bilinci ve 
hukuku oluşturmaksızın toplumsal aidiyet hissini siyasi meşruiyet alanına taşıyabilmek mümkün 
değildir. 
 
Dolayısıyla, kültürel, ekonomik ve siyasi çözüm tekliflerinin dayanması gereken iki ana ilke 
olmalıdır: (i) Toplumun aidiyet hissini bir bütün olarak güçlendirmek ve bu aidiyet hissini 
pekiştirecek tarihi, dini, kültürel ve coğrafi unsurları desteklemek; (ii) siyasi meşruiyetin temeli 
olan eşit vatandaşlık bilincini hiçbir dış müdahaleye ihtiyaç hissettirmeksizin garanti altına 
almak. 
 
Jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik parçalanmanın örtüştüğü alanlar kronik ve her an 
tırmanmaya hazır çatışma alanlarını, bunlardan ikisinin örtüştüğü alanlar konjonktürel 
dalgalanmalar gösteren bunalım alanlarını, birinin olduğu alanlar ise potansiyel gerilim 
alanlarını oluşturmaktadır. Ortadoğu, her üç parçalanmanın da izlerinin görüldüğü bir 
bölgedir. Sömürgeci dönemde belirlenen çıkar alanlarından ulus-devlet yapılanmalarına 
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dönüşüm sürecinde ortaya çıkan siyasi birimlerin belirlediği sınırlar ile bu jeopolitik, jeokültürel 
ve jeoekonomik parçalanma arasındaki çelişkiler bölgeyi uluslararası ilişkilerin bunalım 
potansiyeli yüksek bölgelerinden birisi haline getirmiş bulunmaktadır.  
 
Türkiye, bölgede sahip olduğu tarihi ve coğrafi derinlik ile bu jeopolitik, jeokültürel ve 
jeoekonomik parçalanmanın yol açabileceği bunalımları önceden görebilen ve soğukkanlı 
bir şekilde değerlendirebilen aktif bir bölge politikası geliştirmek zorundadır. Bu parçalanma 
karşısında edilgen bir tutum takınmak Türkiye'nin bölgesel etkinliğini yok etmek yanında iç ve 
dış güvenliği ile ilgili ciddi riskler de doğurabilir.  
 
Bölgenin son jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik bütünlüğünün tarihi mirasçısı olan Türkiye, 
bu jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik parçalanmayı aşabilen ve bölgeyi bir bütün olarak 
kuşatabilen bir stratejik yaklaşım geliştirmek ve bu yaklaşımı taktik bir esneklik içinde kademeli 
bir şekilde uygulamaya koymak zorundadır. Böylesi bir stratejik yaklaşım, Türkiye'nin sadece 
bölge üzerindeki etkinliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda, küresel dengelerle 
bölgesel dengeler arasında hiçbir aktörün göz ardı etmesi mümkün olmayan bir işlev 
üstlenmesini de sağlayacaktır. 
 
Türkiye, istese de istemese de, 21. yüzyıla yönelik Irak-Kürt ve su eksenli bu yeni projeksiyonun 
merkezinde bulunmaktadır. Böylesi bir konjonktürde Türkiye’nin tutarlı bir Avrasya stratejisi 
içinde bir Asya derinliği kazanması kaçınılmaz bir stratejik tercih olarak önemini korumaktadır. 
Bu Asya derinliğinin olmazsa olmaz şartı da Ortadoğu politikası üzerindeki etkinliktir.  
 
Türkiye, Ortadoğu'da çıkarılması muhtemel etnik-temelli gerginliklerin kısa dönemli ve taktik 
tarafı olmaktansa, kapsayıcı bir jeokültürel tanımlama ile bu gerginliklerin uzun dönemli 
çözüm merkezi olma konumunu kazanmalıdır. Bu da gerek Türkiye'nin iç siyasi kültürünü  
bölücü-kutuplaştırıcı tavırlardan uzaklaştırılarak bütünleştirici bir niteliğe bürünmesi gerekse 
Ortadoğu'da bölgesel barış kurucu rolünün benimsenmesi ile sağlanabilir. Kendi içinde kimlik 
bölünmesi yaşayan ve devlet-toplum ilişkisi zaafa uğratılmış bir Türkiye'nin bu yeni 
projeksiyonlarda yeni risklerle karşılaşması kaçınılmaz olacaktır.  
 
Bütün bunların devreye sokulması için her şeyden önce Ortadoğu'yu Araplardan oluşan bir 
problem bölgesi olarak gören basitleştirici yaklaşım terk edilmelidir. 
 

DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
AAvvrraassyyaa  GGüüçç  DDeennkklleemmiinnddee    OOrrttaa  AAssyyaa  PPoolliittiikkaassıı  

 
I. Orta Asya'nın Uluslararası Konumunu Etkileyen Faktörler 
2. Tarihi ve Jeokültürel Faktör 
1197'de Delhi'nin fethinden sonra bu üç tarihi ve jeokültürel hattın da İslam medeniyetinin 
merkezi haline dönüşmüş olması İran, Turan ve Hind arasındaki ilişkilerin İslam medeniyeti 
içindeki liderlik mücadelesi halinde seyretmesi sonucunu doğurmuştur. Sömürgeciliğe kadar 
sürecek bu iç liderlik rekabetinin ilginç bir yönü de bu rekabeti üç havzada da sürdüren 
unsurların hemen hemen tamamının Turan kökenli insan unsurundan kaynaklanmış olmasıdır.  
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Orta Asya Timur'un,kurduğu siyasi hakimiyetten sonra hanlıklar arasında bölüşülürken İslam 
medeniyeti bünyesindeki iç rekabette Balkanlar-Anadolu (Osmanlı, İran (Safevi), Orta Asya 
(Özbek), Hind (Babür) hakimiyet alanları öne çıkmıştır.  
 
Bu rekabette mezhep farklılıkları dolayısıyla Osmanlı-İran, İran-Özbek, İran-Hind ilişkileri gergin 
geçerken İran ve Rus faktörüne karşı Osmanlı-Özbek, Portekiz ve İngiltere faktörüne karşı da 
Osmanlı-Hind ilişkileri genellikle ittifak ilişkisi içinde seyretmiştir. 
 
Batılı güçlerden gelen baskılar karşısında bir Avrasya derinliği kazanmak isteyen Osmanlı 
yöneticileri bu kader ortaklığını stratejik bir parametre haline dönüştürmeye çalışmışlardır. Bu 
izleri hem II. Abdülhamid'in İslamcılık siyasetinde hem de onu tahttan indirerek işbaşına gelen 
İttihad Terakki'nin Türkçülük ve İslamcılık siyasetlerinde görmek mümkündür.  
 
Rusların Avrasya'yı doğrudan kontrole dayalı kara jeopolitiği ile İngilizlerin Avrasya'yı 
kuşatmaya ve deniz kıyılarından merkeze yönelik yayılmaya dayalı deniz jeopolitiği arasındaki 
rekabetin oluşturduğu Büyük Oyun'un kurbanı olan Orta Asya, kültürel, siyasi, ekonomik ve 
demografik bir dağılma ve çöküş dönemi yaşamıştır. 
 
Soğuk Savaş sonrasında yaşanan baş döndürücü değişmelerle beklenmedik bir şekilde tekrar 
hürriyetlerine kavuşan bölge ülkeleri çelişkili ve karmaşık bir dönüşüm süreci içine girmişlerdir.  
 
3. Demografik ve Jeoekonomik Faktör 
Demografik açıdan ele alındığında Orta Asya’yı stratejik açıdan farklılaştıran en temel özellik 
kendisini çevreleyen bölgelere göre son derece az bir nüfus yoğunluğuna sahip olmasıdır. … 
Bütün Afrika kıtasının yaklaşık yarısına tekabül eden bir alana sahip olan Sibirya'nın nüfusu ise 
sadece 40 milyondur. 
 
Dünya nüfusunun ve enerji kaynaklarının dörtte üçünü, toplam üretimin yüzde altmışını 
barındıran Avrasya’nın jeoekonomik özellikleri ve kaynakları ile bu ana kıtanın merkezini teşkil 
eden Orta Asya’nın demografik yapısı arasındaki dengesizlikler bölgeyi muhtemel stratejik 
rekabetin önemli alanlarından birisi haline getirebilecek özellikler taşımaktadır. Mesela, hızlı 
ekonomik gelişme trendinin yol açtığı enerji sıkıntısı ile karşı karşıya bulunan Çin'in önümüzdeki 
yıllarda enerji talebinin yaklaşık yüzde seksenini kömürden karşılayacağı, buna mukabil dünya 
kömür rezervinin yine yaklaşık yüzde sekseninin Rusya'nın Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde 
yer aldığı düşünülürse Avrasya'da tırmanması muhtemel stratejik rekabetin jeoekonomik 
temelleri daha rahat anlaşılabilir. Çin'in insan kaynağı fazlası ile Orta Asya ve Sibirya'nın doğal 
kaynak fazlalığı arasındaki denge problemi Avrasya dengelerinin önemli ekonomik gerilim 
alanlarından birini oluşturmaya adaydır. 
 
Orta Asya, gündeme ağırlığını koyması bakımından daha yaygın bir şekilde bilinen ve 
tartışılan doğal gaz ve petrol kaynakları dışında stratejik açıdan son derece önemli mineral 
kaynaklarına da sahiptir. 
 
Yanlış sanayileşme stratejisinin yol açtığı çevre felaketlerine rağmen dünyanın hala en bakir 
alanlarını oluşturan bölge önemli potansiyelleri bünyesinde barındırmaktadır. Mesela, derinliği 
ile meşhur Baykal Gölü tek başına dünyanın toplam tatlı su kaynaklarının beşte birine sahiptir. 
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II. Sovyet Sonrası Dönem ve Orta Asya'daki Dönüşüm 
Ateist bir eğitim politikası ile İslam kimliğini, küçük ölçekli etnik kimlikleri geliştirmeyi hedef 
edinen yerelleştirme (nativization) politikası ile Orta Asya düzeyinde bütünleşmeyi 
sağlayabilecek Türk kimliğini yok etmeye çalışan Sovyet sisteminin çöküşü, bütünleştirici reel 
kimliklerin etkisini artırması için uygun bir zemin temin etmiştir. Ancak geçen süre içinde gerek 
eğitim sistemi gerekse yeni Orta Asyalı aydın prototipi konusunda yeterli atılımların 
yapılamamış olması ve altyapı yetersizlikleri dolayısıyla varolan statükoyu sürdürme 
çabalarının ön plana çıkması, bütünleştirici kimliklerin etkisini engellemiş ve kimi siyasi 
provokasyonlarla yerel kimlikler arasındaki çatışmalar körüklenmiştir. 
 
Sovyet sistemini tek bir birim olarak gören ve iç bölgesel otonomiler oluşmasını engelleyen 
devletçi yapı gerek üretim özelliklerini gerekse tüketim kanallarını Moskova merkezli bir 
çerçevede düzenlemişti. Bu ekonomik planlama anlayışı cumhuriyetler ve bölge bazında 
dengeli ve kendi kendine yeten ekonomik iç üniteler doğmasını da, bu cumhuriyetlerin 
doğrudan dünya ekonomilerine açılmalarını da engellemiştir. 
 
III. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Güçler Dengesi ve Orta Asya 
1. Küresel Güçler ve Orta Asya 
ABD, Soğuk Savaş süresince, mihver bölgeden (Heartland) kenar kuşağa (Rimland) 
yönelebilecek stratejik tehditlere ayarlı bir Avrasya politikası takip etmişti. ABD'nin Vietnam'a 
doğrudan, Afganistan'a ise dolaylı olarak müdahil olması Avrasya ölçekli stratejik dengeyi 
koruma çabasının bir sonucuydu. 
 
Soğuk Savaşın sona ermesi, bu stratejik dengenin Batı Bloğu lehine hemen hemen tümüyle 
değişmesi ve bu çerçevede Avrasya mihver bölgesinin de Batı Bloğu içinde yer almaya 
başlaması, Batı Bloğu açısından bir zafer olmakla birlikte küresel stratejik dengenin patronajını 
üstlenen ABD açısından yeni stratejik riskleri barındıran bir konjonktür doğurmuştur.  
 
Soğuk Savaşın bitmesi ile birlikte uluslararası ekonomi-politik paylaşımda yer almak isteyen ve 
bunun için de çetin bir çıkar çatışmasını göze alabilecek olan devletlerin ve çokuluslu 
şirketlerin bu kaynakların kullanımında söz sahibi olmak istemeleri son derece zengin stratejik 
kaynaklara sahip olan bölgeyi hassas bir çıkar çatışması alanı haline dönüştürmüştür.  
 
ABD kendini bölgeye yönelik olarak çift yönlü bir hesap geliştirmek zorunda hissetmektedir: (i) 
ABD'nin uluslararası ekonomi-politik ve jeopolitik çıkarlarının maksimize edilmesi; (ii) bu stratejik 
boşluğun uluslararası sistemin istikrarı açısından yol açabileceği risklerin giderilmesi. 
 
ABD'nin Avrasya'dan kopuk bir ada-kıta devleti olması bu ülkenin “Avrasya'daki stratejik 
riskleri tek başına üstlenmeksizin Avrasya'da etkin olma”ya dayalı bir politika geliştirmesini 
gerektirmektedir. … Avrasya'dan kopuk bir strateji ABD'yi küresel bir güç olmaktan 
uzaklaştırırken, her alanda müdahil olmak son derece maliyetli ve riski yüksek bir jandarma 
rolünü beraberinde getirecektir. 
 
ABD, AB ve Japonya'nın uluslararası ekonomi politik dengeler içindeki konumları ile Çin ve 
Rusya’nın Asya-içi jeopolitik dengeler içindeki konumlarını da gözeten bir stratejik denge 
arayışını Orta Asya'yı doğrudan ilgilendiren bir parametre olarak görmektedir. Orta Asya'ya 
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yönelik ekonomi-politik ve jeopolitik etki alanı oluşturma çabalarının küresel bir bunalıma 
dönüşmemesi bu güçler arasındaki dengelerin korunmasına bağlıdır.  
 
Öte yandan Avrasya ölçekli istikrarın korunması ve yüksek maliyetli operasyon 
gerektirebilecek risklerin azaltılması için NATO'nun etkinlik alanının doğuya doğru kaydırılması, 
AGİT benzeri kıtayı kuşatan örgütlerin devrede tutulması, Avrupa içinde ve Asya-Pasifik'te 
oluşan güvenlik mekanizmaları ile Orta Asya’daki irtibatların pekiştirilmesi gibi unsurlar ABD 
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Özetle ABD hem uluslararası örgütlerin aktif kullanımı 
yoluyla hem de güçler dengesinin sağladığı manevra imkanlarıyla coğrafi açıdan çok uzak 
olduğu Avrasya'da stratejik ritmi kontrol konumunu sürdürmeyi, uzun dönemli küresel etkinliğin 
olmazsa olmaz koşulu olarak değerlendirmektedir. Bu gereklilik Türkiye gibi jeopolitik, 
jeokültürel ve jeoekonomik açıdan güçlü ve derinlikli Avrasya bağlantısına sahip bölge 
güçlerine ABD açısından önemli stratejik aktörler konumu kazandırmaktadır. Bazı Amerikan 
stratejisyenlerinin Türkiye'ye yeni dönemin mihver ülkeleri arasında özel bir konum vermelerinin 
arkasında bu stratejik gerekçe vardır. 
 
Rusya, Orta Asya'daki etkinliğini sürdürebilmeyi küresel bir aktör konumunu muhafaza 
edebilmenin öncelikli şartları arasında görmektedir. … Rusya'nın tarih sahnesine önemli bir 
güç olarak çıkışı, Rusların 16.-18. yüzyıllar arasında Baltık, Karadeniz, Hazar ve Pasifik'te sağlam 
stratejik dayanaklar elde etmesi ile devreye giren jeopolitik arka plan ile mümkün olmuştur.  
 
Soğuk Savaş sonrası düzenlemelerle Doğu Avrupa'yı ekonomik olarak AB'ye, stratejik olarak 
da NATO'ya terk eden, Ukrayna'nın bağımsızlığını almasıyla Karadeniz'de ciddi bir stratejik 
zaafla karşı karşıya kalan Rusya, Hazar eksenli Kafkasya ve Orta Asya etkinliği ile bu zararları 
telafi edecek psikolojik ve jeopolitik açlımlar gerçekleştirmeye hayati bir önem atfetmektedir. 
 
ABD'ye, Avrasya’da ortaya çıkan jeopolitik boşluk alanındaki istikrarın sağlanmasında en 
temel güç olma konumuna sahip olduklarını göstermeye özen gösteren Rus yetkililer, 
Rusya'nın kendi içinde ve mücavir bölgede zayıflamasının Avrasya'da yol açabileceği 
güvenlik boşluklarının dünya barışını tehdit edebileceği riskini sürekli gündemde 
tutmaktadırlar. 
 
ABD ile ilişkilerde Avrasya'daki istikrarı öne çıkaran Rusya, genelde AB, özelde Almanya ile 
olan işbirliği çabalarında Avrasya da ekonomi-politik partner olma vurgusuna daha fazla 
ağırlık vermektedir.  
 
Batı Bloğu ile bu dengeleyici ilişkileri yürüten Rusya, Çin ile olan ilişkisinde ise Asyalılık ve Batı-
dışı tepki ortaklığı vurgusunu devrede tutmaya özel bir önem vermektedir. … Güçler 
dengesinin getirdiği pragmatik alanı kullanarak Orta Asya üzerinde kendisiyle nihai bir 
egemenlik mücadelesine girmeyi kaçınılmaz gördüğü Çin’e karşı ABD kartını Avrasya istikrarı 
sloganı ile devrede tutan Rusya, bir yandan da Çin ile girdiği ilişkilerin düzeyini ve temposunu 
yükselterek ABD karşısındaki konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. 
 
AB'nin üretim kapasitesi ile bu birliğin pazar ve doğal kaynak ihtiyacı arasındaki uçurum 
Almanya'yı ister istemez AB şemsiyesi altında ya da kendi ulusal stratejisinin bir parçası olarak 
diğer ekonomik havzalara ve hammadde kaynakları açısından zengin bölgelere 
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yöneltecektir.  Orta Asya bu açıdan hem bir doğal kaynak havzası hem de bir bağlantı ve 
geçiş bölgesi olarak büyük bir önem taşımaktadır. 
  
Bu çerçeve içinde genelde Asya, özelde Orta Asya, Almanya'nın öncelikli açılım 
alanlarından birisi olmaya adaydır.  
 
Almanya'nın AB şemsiyesi altında bir Avrasya stratejisine yönelmesi ABD'yi, kendi ulusal 
stratejisinin bir parçası olarak böyle bir açılıma yönelmesi de başta İngiltere ve Fransa olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerini rahatsız edecek sonuçlar doğurabilir. Böylesi bir rekabet 
ortamının doğurabileceği riskler ekonomi-politik rekabet unsurlarının ortak konsorsiyumlarla 
aşılmasına dayalı politikaların oluşturulmasına yol açmaktadır. Birçok ulusal nitelikli aktörü aynı 
anda bünyesinde barındıran çokuluslu şirketlerin Orta Asya'da süren ekonomi-politik paylaşım 
mücadelesinde öne çıkması bu açıdan dikkate şayandır. 
 
Muhtemel bir Alman-Rus işbirliğine Çin'in de katılması Avrasya-eksenli kara devletleri ile 
Avrasya’yı çevreleyen okyanuslara dayalı deniz imparatorlukları arasındaki tarihi rekabetin 
tekrar uyanmasına yol açabilir ki, bu durum tarihin görebileceği en çetin kutuplaşmalardan 
birinin tohumunun atılması anlamına gelir.  
 
SSCB'nin aksine ekonomik hayatta gerçekleştirdiği kademeli liberalleşmeyi siyasi alana 
yansıtmayan Çin, Soğuk Savaş sonrası dönemde, Tianenmen olayı ve Doğu Türkistan, Tibet’te 
yoğunlaşan muhalefet hareketleri istisna edilirse, ciddi bir iç siyasi çalkantı yaşamaksızın 
önemli bir ekonomik büyüme gerçekleştirdi. … Huntington benzeri kimi Batılı stratejisyenler 
Çin’i muhtemel bir Batı-karşıtı bloğun başat gücü olarak gösterirken, Brzezinski gibi diğer bazı 
stratejisyenler ise Çin'in artan jeopolitik etki alanının ABD'nin Avrasya ölçekli çıkarları ile 
çatışmayabileceği, aksine bu çıkarlar doğrultusunda yönlendirilebileceği tezini ileri 
sürmektedir. 
 
Çin uzun dönemde Doğu Asya'daki ekonomik-demografik genişleme ile Orta Asya ve 
Ortadoğu'nun kaynak zenginliği arasında stratejik bir irtibat kurulmasının kaçınılmazlığını 
görmekte ve bu çerçevede gerek iç kaynaklarını gerekse dış bağlantılarını harekete 
geçirmeye çalışmaktadır.  
 
Çin'in SSCB gibi bir süper güç yerine çok daha küçük ölçekli aktörlerle karşı karşıya gelmesi bu 
ülkenin Orta Asya’ya yönelik stratejik iştihasını kabartacak bir konjonktür doğurmuştur. 
 
2. Asya-içi Dengeler, Bölgesel Güçler ve Orta Asya 
Orta Asya'dan Hint alt kıtasına geçişin atardamarlarını kontrol eden Afganistan'da Soğuk 
Savaş döneminde çift kutuplu sistemin bir sonucu olarak başlayan, Soğuk Savaşın bitmesi ile 
birlikte bütün bu kıta ve bölge güçlerinin değişik biçim ve ölçütlerde müdahil oldukları bir iç 
savaşa dönüşen çatışmalar aslında kıta-ölçekli stratejik dengelerin izlerini taşımaktadır. … Bu 
hattın genelde Asya, özelde Orta Asya stratejik dengeleri yerine oturmadan istikrara 
kavuşması güç görünmektedir. 
 
ABD, İran'ın ECO üzerinden Avrasya sisteminde etkin bir konum kazanma ihtimalinden, Rusya 
da bu adımın tarihi Türk-Rus rekabetinde Türkiye’nin stratejik potansiyelini güçlendirmesi 
ihtimalinden dolayı tedirgin olmuştur.  
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Türkiye'nin Rusya'nın tedirginliğini gidermek ve AB'ye bir alternatif mesaj ulaştırmak için KEİ'yi 
devreye sokması bu kez İran'ı ECO konusunda tedirginliğe sevk etmiştir. Türkiye'nin bu süreç 
içinde ABD ile ortak strateji arayışları içine girmesi ve birlikte bir Orta Asya açılımına yönelmesi 
Rusya ile İran’ı birbirine yaklaştırmıştır. Özellikle petrol ve doğal gaz boru hatları konusunda 
son derece farklı alternatiflerin sürekli gündeme getirilmesi bu dinamik seyirdeki denge 
değişmelerine intibak edebilme çabalarının ürünüdür. 
 
Rusya bir taraftan NATO ile anlaşma masasına otururken, diğer taraftan NATO'nun 
genişlemesi karşısında Doğu Avrupa’da kaybettiği mevzileri Asya içinde yeni dengeler 
oluşturarak aşma çabası içindedir. Batı tarafından dışlanma tehlikesi içinde bulunan İran ve 
ABD ile zaman zaman bunalım yaşayan Çin de Asya içinde oluşacak bir güç 
konsolidasyonunda fayda mülahaza etmektedir. İran ve Rusya ile zaten iyi ilişkiler içinde 
bulunan Hindistan da, Pakistan'ın ABD desteği ve Taliban aracılığıyla Afganistan'da kurduğu 
hakimiyeti dengeleyecek bir biçimde bu iki ülke ile olan ilişkilerini daha da geliştirme yolunu 
tercih etmektedir. … Soğuk Savaş döneminde ABD Çin kartını SSCB'ye karşı kullanmaktaydı. 
Şimdi Rusya aynı kartı gerektiğinde kullanılmak üzere elinde tutmaya çalışmaktadır. 
 
Rus-Çin yakınlaşmasının Orta Asya üzerinde yapacağı baskı, bölge ülkelerini uluslararası 
ekonomi-politik güç merkezleri tarafından rehabilite edilmeye çalışılan Rusya ile ilişkilerini 
güçlendirmeye sevk edecektir.  
 
3. Bölge-içi Dengeler 
her şeyden önce ortak dil, din ve kültür unsurlarına rağmen Sovyet döneminden kalan etnik 
tanımlamalar ve bu etnik tanımlamaların doğurduğu biz-öteki ayrımları bölge ölçekli bir 
jeokültürel parçalanmayı beraberinde getirmiştir. Özbek, Kırgız, Kazak, Türkmen ve Tacik 
unsurların iç içe yaşadığı alanların siyasi sınırlar ile ayrılmış olması ve bu siyasi sınırlar içinde 
kalan ulus-devletlerin her birinin kendi territoryal ulusal kimlik ve egemenlik alanlarını kurma 
çabaları karşılıklı kaygıların ve tedirginliklerin kaynağı olmaktadır.  
 
Bu jeokültürel parçalanmayı destekleyen jeoekonomik kaynak paylaşımı sorunları potansiyel 
bunalım odakları olmaya adaydır. 
 
Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki insan unsuru ve doğal kaynaklar açısından varolan 
ciddi uçurum bu ülkeler arasındaki ilişkileri lrak-Kuveyt benzeri çelişkilere gebe kılabilir. 
 
Asya-içi dengelerdeki hassas seyir ve tarihi Rus-Çin rekabetinin doğurduğu tedirginlik hemen 
hemen bütün Orta Asya ülkelerini mümkün olduğunca ABD yanında görünmeye sevk 
etmektedir. ABD'nin Soğuk Savaşın galibi konumu uluslararası saygınlık ve ekonomik kalkınma 
arayışı içindeki bu ülkelerin ABD'ye yakın durma çabalarının gerekçelerini oluşturmaktadır. 
 
IV. Türk Dış Politikası ve Orta Asya Stratejisi 
1. Söylemden Stratejiye Türkiye'nin Orta Asya Politikası 
a. Psikolojik, Teorik ve Kurumsal Hazırlıksızlık 
Türkiye Soğuk Savaşın sona ermesi ile ortaya çıkan uluslararası dinamik konjonktüre intibak 
noktasında da, bu konjonktürle birlikte çok kısa bir sürede Türkiye'nin en temel dış politika 
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alanlarından birisi haline gelen Orta Asya’ya dönük stratejilerin geliştirilmesi konusunda da 
maalesef ciddi bir ön hazırlık yetersizliği ile karşı karşıya kalmıştır.  
 
Orta Asya ülkelerinde büyük ve çoğu da karşılıksız kalma riski taşıyan beklentiler oluşturan bu 
deklarasyonlar, bölge üzerinde tarihi ve coğrafi derinliğe dayanan hazırlıklı politikalar 
geliştirme süreci yaşayan kıtasal ve bölgesel güçleri tedirgin etmiştir. 
 
Değişim sürecinin başında genelde Asya, özelde ise Orta Asya ile ilgili teorik çalışma yapan 
hiçbir destek kurumunun olmaması, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumlarının hala Soğuk 
Savaş döneminden kalan birikimlere dayanan yapılara sahip olması nedeniyle sağlıklı stratejik 
analizler yapacak ve bu analizler çerçevesinde psikolojik tepkilerin dozunu düşürerek 
rasyonel politikaların önünü açacak bir atmosfer oluşamamıştır. 
 
Bu hazırlıksızlığın birisi tarihi, diğeri ise ideolojik iki temel sebebi üzerinde durulabilir. Modern Türk 
diplomasi tarihi, kökenlerine gidilirse Karlofça'dan, biraz daha yakın dönem esas alınırsa 
Tanzimat'tan bu yana, temelde Avrupa parametrelerini kollayan ve Ortadoğu/Balkanlar 
ekseninde savunma hatlarına yoğunlaşan bir arka plana sahiptir. Bu dönemde stratejik 
zihniyet, kültürel ve psikolojik faktörler, kurumsal yapılanma, dış politika refleksleri daha çok 
Avrupa-merkezli büyük güçlerin diplomasi kulvarlarına ayarlı bir seyir takip etmiştir. Diplomatik 
gelenekle ilgili bu arka plan Asya-ölçekli stratejik oluşumlar için yeterli bir tecrübe birikiminin 
oluşmasını engellemiştir. 
 
Batılılaşma tecrübesi ve bu tecrübenin öngördüğü Avrupa'ya dönük politika oluşturma 
çabası genelde Asya, özelde Orta Asya’ya dönük psikolojik, teorik ve kurumsal hazırlığı bir 
ölçüde anlamsızlaştırmış, en azından ikincil konuma indirmiştir. İttihat ve Terakki'nin rasyonel 
hiçbir stratejik hesaba dayanmayan Orta Asya politikasının ve Enver Paşa macerasının 
stratejik zihniyeti oluşturan toplumsal hafızada edindiği yer, Doğu'nun ve Asya'nın geri 
kalmışlığına dayanan Aydınlanma felsefesi varsayımları ile birleşince Orta Asya uzun süre 
Türkiye’nin siyasi ve kültürel atmosferinde en azından kayıtsız kalınan bir bölge olmuştur. 
 
İki bloğun karşılaştığı alanlarla ilgili stratejik kararların süper güçlerce alındığı, dolayısıyla da bu 
güçlerin doğrudan etki alanına giren bölgelerdeki stratejik pozisyonun hemen hemen hiç 
değişmediği bu konjonktür bölgeye dönük hazırlıkların gereksiz görülmesine sebep oluyordu. 
… Çalışmalar ya sınırlı alanlarda bizzat resmi kanallarca yürütülüyor ya da tamamen ihmal 
ediliyordu. O dönemde sivil kişi ve kuruluşların ilgileri hemen karşı kutbun ideolojik temsilcisi gibi 
algılanmalara yol açıyordu. … Bu durum en stratejik komşumuz olan Rusya'nın dilini 
kullanabilen araştırmacıların bile yetişmesini imkansız kılıyordu. 
 
Dış politika yapımını olumsuz yönde etkileyen psikolojik, teorik ve kurumsal hazırlıksızlık böylesi 
radikal bir değişimin yaşandığı Soğuk Savaş sonrası dönemin ilk yıllarında ciddi bir insan unsuru 
sıkıntısını beraberinde getirmiştir. 
 
b. Stratejik Koordinasyon ve Kademelendirme 
Her şeyden önce Orta Asya’nın genel Türk dış politika stratejisi içindeki yeri ve önemi 
yeterince incelenmemiştir. Bu sadece Orta Asya ile ilgili değil, genel Asya politikası ile ilgili 
önemli bir eksikliktir.  
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Orta Asya, Batı Asya, Ortadoğu ve Karadeniz havzaları ile ilgili genel stratejik öncelikleri 
tanımlamadan bölgesel politikalar oluşturmuş olmak, konjonktürel değişikliklerden etkilenen 
bir dış politika yapımına yol açmış bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Türk dış politika 
yapımında her zaman hissedilen kademelendirme ve koordinasyon eksikliği en çarpıcı şekilde 
Orta Asya ile ilgili gelişmelerde kendini hissettirmiştir. 
 
Mesela ECO ve KEİ'nin hedef ve araçları konusunda yaşanan çelişkilerin Orta Asya’ya 
yansıması genelde olumsuz seyretmiş ve kendi alanlarında önemli işlevler üstlenebilecek bu iki 
örgütün bu alanlarla ilgili konularda bile atalete düşmesine yol açmıştır. 
 
Orta Asya’nın yeni bir alan olarak devreye girmesi özellikle ekonomik ve kültürel sahada 
büyük bir potansiyel işbirliği alanının doğmasına ve karşılıklı insan akınının süratle artmasına 
sebep olmuştur. Ancak önemli bir karşılıklı etkileşim alanı doğurabilecek olan bu yatay iletişim 
hattı resmi aktörlerce yeterince teşvik edilmediği, yönlendirilmediği, kimi zaman da 
denetlenmediği için özellikle ekonomik alanda maceraperest girişimlere ve sukut-ı hayallere 
zemin hazırlamıştır. 
 
2. Türkiye'nin Orta Asya'ya Yönelik Stratejik Öncelikleri  
a. Küresel Aktörler ve Türkiye’nin Orta Asya Politikası   
Soğuk Savaş döneminde Batı Bloğunun güvenlik örgütü olan NATO'nun Asya derinliğine sahip 
yegane üyesi olan Türkiye'nin önemi Doğu Bloğunun çökmesine rağmen azalmamış, aksine 
daha karmaşık denklemler içinde çok boyutlu bir nitelik kazanmıştır. Soğuk Savaş döneminde 
Doğu Avrupa'da yoğunlaşan uluslararası stratejik gerilim alanının Avrasya derinliğine ve 
Balkanlar ve Kafkaslar koridorlarına doğru yayılması bir güvenlik örgütü olan NATO’nun 
misyon alanını ve tanımlamasını da daha doğuya doğru kaydırmıştır. 
 
ABD, kendisi için Soğuk Savaş dönemi boyunca da büyük stratejik önem taşıyan kenar kuşak 
bölgesinin merkezini oluşturan Avrasya'nın güney hattında çok daha fazla aktörle stratejik 
denge kurmak zorunda olduğunun farkındadır. … Bu, bölgedeki stratejik dengeler açısından, 
Türkiye'ye kaçınılmaz bir stratejik ortak niteliği kazandırmaktadır.  
 
ABD'nin Türkiye'yi Avrasya dengelerinde önemli bir bölgesel stratejik partner olarak görmesi 
ve bu doğrultudaki senaryoların yaygın bir şekilde kullanılması, yeni konjonktürde Asya 
dengelerine küresel bir aktörün desteğini alarak girme temayülü içindeki Türkiye'de de 
genellikle uygun bir stratejik seçenek olarak görülmüştür. Özellikle ABD-Türkiye ilişkilerinde 
sıkıntıların yaşandığı ve Türkiye-Rusya rekabetinin keskinleştiği dönemlerde bu stratejik yakınlık 
Türkiye açısından daha da özel bir önem taşımaya başlamıştır. 
 
Önümüzdeki dönemde ABD-AB-Rusya küresel dengelerinin Orta Asya'ya yansıyış biçimi 
Türkiye'nin bu bölgeye dönük politikalarında önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye bu küresel 
dengelerdeki ritmi ve eksen değişmelerini iyi takip etmesi durumunda Orta Asya denkleminde 
güç kaymalarını etkileyebilecek bir aktör pozisyonu kazanabilir. 
 
b. Asya Dengeleri ve Türkiye'nin Orta Asya Politikası 
Asya kültür haritasının diplomasi sahnesine ağırlığını koymaya başlaması aslında Türkiye gibi 
bu haritadan beslenen ve hemen hemen bütün bu birikimlerle şu veya bu şekilde temasta 
buluna gelmiş olan bir ülke için önemli avantajlar sağlayacak bir unsurdur. Ancak Türkiye'nin 
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özellikle seçkinler düzeyinde bu kültür haritasına yabancılaşma zaafı yanında bu havzaların 
ruhuna nüfuz ederek etkileyebilecek bilgi ve beceriye sahip insan unsuru konusunda hemen 
hemen tamamıyla yetersiz olması Asya dengelerini anlama ve yönlendirme gücünü 
kırmaktadır. 
 
Bugün Çin kültür haritası içinde Çin siyaset ve diplomasi geleneğini takip edebilen, bu tarihi 
tecrübe birikiminin cari reel politik içindeki muhtemel tepkilerini anlayabilen ve tabii bütün 
bunlar için de Çince’yi kullanabilen yetişmiş insan unsuru yoktur. Benzer bir durum Japonya, 
Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri için de geçerlidir. 
 
c. Orta Asya'nın Dünyaya Açılması ve Batı Asya Rekabeti 
Deniz bağlantısından yoksun olan Orta Asya ülkelerinin Soğuk Savaş sonrası dönemde 
dünyaya açılması için dört alternatifleri bulunmaktaydı. 
 
Geçmiş tecrübe birikimine dayalı olarak bölge elitini kullanan Rusya ve zorunlu olarak bölge 
reel politiğine uyum göstermeye çalışan İran'ın aksine Türkiye, Orta Asya’ya yönelik dış 
politikasını başta ABD olmak üzere uluslararası sistemik güçlerin stratejik tercihleri ile uyumlu bir 
eksene oturtmaya çalıştı. Küresel dengeler açısından avantajlı görünen bu dış politika 
pozisyonu bölgesel dengeler ve yapıların yeterince etkin bir şekilde değerlendirilmediği 
durumlarda karşı dengelerin oluşmasına yol açan bir tablo oluşturdu.  
 
Coğrafyanın ortaya koyduğu basit bir gerçek vardır. Orta Asya ile kara bağlantısı kurmak 
isteyen bir Türkiye'nin Rusya ve İran ile aynı anda bir çatışmaya girmesi de, bu ülkelerden 
herhangi biri ile sürekli bir gerginlik yaşaması da doğru değildir. … Rusya ile Çin'in karşılıklı siyasi 
irade ile yakınlaşma sürecine girmeleri, Batı karşısındaki konumunu güçlendirmek isteyen 
Rusya’nın da, Tayvan yüzünden ABD ile gergin ilişkiler yaşayan Çin'in de hareket alanını 
genişletmiştir. Türkiye ise gerek Rusya gerekse İran ile ilişkilerinde periyodik gerginlikler 
yaşayarak müzakere gücünü önemli ölçüde zaafa uğratmıştır. Böylece bir taraftan ABD'yi 
Türkiye güzergahına zorlama şansını yitirmiş, diğer taraftan da Hazar Denizinin güneyinden 
geçen İran-Türkiye hattını müzakere masasının dışında tutarak Rusya’nın Türkiye karşısındaki 
hareket alanını genişleten yanlış bir yol takip etmiştir. 
 
Türkiye'nin bölgesel politika uygulamalarında gözlenen en ciddi zaaflardan birisi dış politika 
alanları arasındaki taktik bağlantılarını da gözeten büyük ölçekli stratejiler geliştirilememiş 
olmasıdır. Bölgeler arası etkileşim ile ilgili sonuçlar görülmeden uygulanan politikalar orta 
dönemde ciddi manevra alanı daralmalarına yol açmaktadır. … Nasıl akıllı bir tacir elindeki 
pazar alternatiflerini daraltmazsa, akıllı bir diplomat da elindeki dış politika opsiyonlarını 
azaltmamalıdır. 
 
Büyük ölçekli bir Avrasya stratejisi ile Orta Asya’ya yönelik dış politika arasında kurulacak 
tutarlı ve uzun dönemli bir ilişki Türkiye’nin küresel etkinliği için önemli bir alt yapı oluşturacaktır. 
 

BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
AAvvrruuppaa  BBiirrlliiğğii::  ÇÇookk  BBooyyuuttlluu  vvee  ÇÇookk  DDüüzzlleemmllii  BBiirr  iilliişşkkiinniinn  TTaahhlliillii  

 
AB-Türkiye ilişkilerinin bütün yönleriyle, kapsamlı ve derinlikli bir şekilde anlaşılmasını engelleyen 
en temel etken bu ilişkinin tahlili ile ilgili çabalarda takip edilen yöntemdir. Bu ilişkinin talep 
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edilen bir merkezle talep eden bir aday arasında görülmesi ve bu çerçevede yorumlanması 
üç temel yöntem problemini beraberinde getirmektedir. Birincisi, bu ilişki biçimi iki statik yapı 
varsayımına dayanmaktadır. Tarihi akış dondurulup bir resim çekildiğinde doğru gibi görünen 
bu yaklaşım biçimi gerek AB ve Türkiye’nin yaşamakta oldukları dinamik süreci, gerekse bu iki 
yapı arasındaki ilişkinin kendisinden kaynaklanan dinamik unsurları göz ardı etmektedir. Ne AB 
iç çelişkilerini aşarak oturmuş statik bir yapıdır, ne de Türkiye istenildiği an mekanik bir şekilde 
tekrar kurgulanabilecek bir hüviyet arz etmektedir. 
 
Aksine, AB Avrupa tarihinin en dinamik ve en yoğunluklu değişim sürecinden geçmekte ve 
kendini yeni niteliklerle sürekli şekilde dönüştürmektedir. Türkiye ise belki de tarihinin en geniş 
kapsamlı hesaplaşmalarının, bunalımlarının ve yüzleşmelerinin yaşandığı ve genç nüfusun bu 
dinamizmin ivmesini katlayarak artırdığı bir dönüşüm sürecinin etkisi altındadır. … Dolayısıyla, 
AB-Türkiye ilişkileri, talep eden ve edilen iki statik yapının değil, sürekli kendini yenileyen iki 
dinamik yapının ilişkisidir. Hem hedef tahtasının hem de bu tahtaya yöneldiği düşünülen okun 
sürekli konum değiştirerek hareket ettiği bir ilişkinin anlaşılması ancak ve ancak dinamik 
unsurları göz önünde bulunduran çok boyutlu ve çok düzlemli bir yöntemin benimsenmesi ile 
mümkün olabilir. 
 
Bu dinamik ilişki sürecinin statik bir şekilde yorumlanmasından kaynaklanan ikinci yöntem 
engeli, bu ilişkinin tek yönlü seyrettiği yanılsamasıdır. Ne AB ne de Türkiye, birbirleriyle olan 
ilişkilerini, sadece iki aktörün olduğu ve bu iki aktörün tek yönlü bir ilişkinin şartlarını karşılıklı 
olarak kabul ettikleri bir boşlukta yürütmektedirler. AB Türkiye ile olan ilişkilerini küresel, kıtasal 
ve bölgesel faktörlerle birlikte ele alırken Türkiye de aynı faktörlerin etkilerini ilişkilere 
yansıtmaktadır. 
 
Üçüncü temel yöntem problemi ise ilişkilerin tek düzlemde seyreden bir nitelik taşıdığı 
varsayımından kaynaklanmaktadır. Bu ilişkinin birçok düzlemin karşılıklı etkileşiminden oluşan 
çok daha karmaşık bir özellik arz etmesi, tek-düzlemli tahlillerin ulaştığı aşırı genellemeci 
sonuçları anlamsız kılmaktadır.  
 
I. Diplomatik/Siyasi ilişkiler Düzlemi 
Bu düzlemin en temel özelliği siyasi rasyonalite, diplomatik esneklik ve pragmatizm 
gerektirmesidir. 
 
Türkiye'nin AB'ye ortaklık başvurusunu yaptığı 3 Temmuz 1959 tarihinde başlayan ilişkiler 1 
Aralık 1964'te yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile diplomatik süreç açısından bir çerçeveye 
oturmuştur. Türkiye'nin ithal ikamesi politikası ile koruma altına aldığı sanayii, AB'nin de serbest 
dolaşım hakkının getireceği insan akını konusunda sürdürdüğü rezervler, altmışlı ve yetmişli 
yıllara egemen olan inişli çıkışlı diplomatik sürecin karşılıklı gerekçelerini oluşturmuştur. 
 
Türkiye gerek küresel, gerek kıtasal gerekse bölgesel stratejik tercihlerinde genel olarak 
Avrupa, özel olarak da AB faktörlerini temel parametrelerden birisi olarak sürekli göz önünde 
bulundurmak zorundadır. 
 
Genel olarak ele alındığında Helsinki Zirvesi ile bir kez daha kendisine atıfta bulunulan 
Kopenhag Kriterleri iç ve dış politika arasındaki kategorik ayrımı esnetmekte ve iç politikadaki 
gelişmeleri dış politikayı doğrudan etkileyen unsurlar haline getirmektedir. … Ulusal 
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egemenliği öne çıkaran ekonomi-politik araçlar ile Helsinki Sürecinin gerektirdiği uluslararası 
etkileşim alanı arasındaki ilişki bundan sonra psikolojik refleksleri kaldıramayacak hassasiyetler 
taşıyacaktır. 
 
Helsinki Süreci daha önce Türkiye ile Yunanistan arasında ikili ilişkiler düzleminde ele alınan 
Kıbrıs ve Ege meselelerini AB'nin de müdahil olabileceği çok (en az üç) boyutlu bir diplomatik 
sürecin içine çekmiş bulunmaktadır. Helsinki Zirvesinde alınan kararların Türkiye tarafından 
onaylanması Türkiye'nin bu temel meselelerle ilgili sürdüregeldiği diplomatik pozisyonlarda 
ciddi bir değişim anlamına gelmektedir. Ege meselesinin uluslararası hukuk organları 
aracılığıyla çözümü ve Türkiye'nin bu meselelerin Lahey Adalet Divanı'na gidilmeksizin ikili 
görüşmelerle çözülmesi gereken bir mesele olduğu yönündeki görüşü ile ilgili pozisyonu, 
Helsinki Zirvesinin öngördüğü süreç ile terkedilmiş görünmektedir. Aynı şekilde, Kıbrıs'ın 
Türkiye’nin üye olmadığı uluslararası organizasyonlara üye olmasını engelleyen anlaşmalara 
dayanarak Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB'ye üyeliğine blokaj uygulayan Türkiye'nin zirve kararları ile 
bu konudaki tavrında da değişikliğe gitmesi bu dinamik konjonktürün yeni işaretleri olarak 
görülmelidir. … Zirve kararları ile Yunanistan her iki meselede de ciddi bir manevra alanı 
kazanırken AB bir bütün olarak ve birliğin önemli üye ülkeleri olarak Ege ve Doğu Akdeniz'e 
yönelik politikalarda önemli mesafe almış bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında AB'nin 
etkinlik alanı Doğu Avrupa'dan sonra Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'e kaymış 
bulunmaktadır ki, bu durum AB'nin dış politika etkinliğini artıran sonuçlar doğuracaktır. 
 
Türkiye'nin gelecekte AB ile diplomatik/siyasi düzlemde yürüttüğü ilişki sürecinde karşı karşıya 
kalacağı en ciddi problem alanları AB’nin Ortak Dış Politika (CFP: Common Foreign Policy) 
yapımındaki bölgesel tercihler ile Türkiye'nin sürdüregeldiği bölgesel politikalar arasındaki 
uyum meselesi olacaktır. … Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar … Şu ana kadar her üç 
bölgede de daha çok ABD ile uyumlu politikalar sürdüren Türkiye'nin farklılaşan küresel, kıtasal 
ve bölgesel tercihler karşısında alacağı tavır ve bu tavrın AB politikaları ile uyumlu hale 
getirilmesi meselesi ilişkilerin geleceği konusundaki en kritik alanlardan birini oluşturmaktadır. 
 
Türkiye'nin kabulü halinde ortaya çıkması muhtemel maliyetlerle Türkiye'nin AB'den kopması 
ile doğabilecek riskler arasında bir optimizasyon sağlamaya dayanan AB politikası karşısında 
Türkiye artık psikolojik reflekslerden kaçınarak, kendi manevra alanını genişletecek ve her türlü 
gelişmeye alternatif politikalarla yaklaşabilecek bir diplomatik dinamizm kazanmak 
zorundadır. 
 
II. Ekonomik/Sosyal Analiz Düzlemi 
Ankara Anlaşmasının imzalandığı 1964 yılından seksenli yıllara kadar süren birinci safhada ithal 
ikamesi politikasını temel kalkınma yöntemi olarak benimseyen Türkiye, gümrük politikaları 
aracılığıyla iç sanayiini koruma ve geliştirme çabası ile AB'ye entegrasyon çabası arasındaki 
çelişkiyi yaşarken, AB serbest dolaşım ilkesi ile Türkiye'den Avrupa'ya dönük göç baskısının 
doğurduğu kaygılar arasındaki çelişki ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Türkiye, gelişmiş bir 
sanayi alt yapısına ve buna dayalı rekabet gücüne sahip Avrupa mallarının serbest 
dolaşımına, Avrupa da son derece dinamik bir özelliğe ve nüfuz edebilme kabiliyetine sahip 
Türk nüfusun serbest dolaşımına rezerv koymaya çalışmıştır. Mal ve insan dolaşımı ile ilgili bu 
karşılıklı tedirginlik bu safhada ilişkilerin biraz da bilinçli bir şekilde yavaşlatılmasına zemin 
hazırlamıştır.  
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Seksenli yıllarla birlikte başlayan ikinci safhada birbiriyle çelişik iki görüntü öne çıkmıştır. 
Türkiye'de gerçekleşen askeri müdahale siyasi ilişkilerde çok ciddi sıkıntıları beraberinde 
getirirken, 24 Ocak kararları ile birlikte tercih edilen yeni ekonomik modelin öngördüğü 
kalkınma stratejisi AB-Türkiye ilişkilerinin ekonomik boyutunu canlandırabilecek gelişmelerin 
önünü açmıştır. … Türkiye'nin 1987'deki tam üyelik müracaatı bu yeni safhanın bir ürünü 
olmuştur.  
 
Türkiye'nin tam üye olmadan Gümrük Birliği'ne girmesi ile başlayan üçüncü safha, 
entegrasyon süreçleri ve AB tecrübesi açısından da ilk olma niteliği taşımaktadır. Türkiye 
böylesi bir modeli benimsemekle ilişkilerin seyri ve tarafların talepleri açısından ilk safhadan 
itibaren birbirlerini dengeleyen unsurlar olarak gözüken serbest mal ve insan dolaşımı 
arasındaki irtibatın tamamen kopmasını onaylayarak AB'nin yetmişli yıllardan beri sürdürdüğü 
politikayı kabul etmiş ve klasik pozisyonunu terk etmiştir. 
 
Türkiye tam üye olmadan Gümrük Birliği'ne girmekle tam üyeliğe geçiş sürecinde diğer 
ülkelere daha önce yapılan mali yardımları elde edememiş, düşük düzeyde tutulan mali 
yardımlar da Yunan engeline takılmıştır. 
 
Aynı dönemde başta tekstil olmak üzere Türkiye'nin avantajlı olduğu alanlarda bile yaşanan 
ekonomik krizler, Gümrük Birliği türü entegrasyon modellerinin bir bütün halinde 
algılanmaması durumunda, tamamıyla, güçlü ekonomik yapıya sahip olan tarafların lehine 
işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Aslında AB'ye entegrasyon sürecinde Yunanistan, 
Portekiz ve İspanya gibi diğer aday ülkelere yapılan yardımlar da bu dengesiz göreceli 
avantajlar durumunun tazminine yönelik bir uygulamadır. 
 
Türkiye'nin üçüncü taraflarla girdiği ilişkilerde elini ayağını bağlayan, aynı alanlarda rakip AB 
üyesi ülkelerin ise rekabet gücünü artıran unsurlara karşı alternatif politikalar ihtiva eden, 
esnek ve dinamik bir yol takip edilmek zorundadır. Aksi takdirde, AB ile yürütülen her 
müzakere sürecinde Türkiye kendi ikili ekonomik ilişkileri konusunda yeni sıkıntılarla karşı karşıya 
kalabilir. 
 
Türk ekonomisinin yapısal bunalım unsurları yok edilmeksizin ve genel ekonomik dengeler 
yerine oturtulmaksızın girilecek her türlü entegrasyon süreci Türk ekonomisindeki edilgenleşme 
ve çevre havzası niteliği kazanma özelliklerini pekiştirecektir. … Türkiye, AB'ye entegrasyon 
sürecinin seyrinin hiç de belirli olmayabileceği ihtimalini de göz önünde tutarak sadece kendi 
iç potansiyelini değil, coğrafyasından kaynaklanan destek potansiyellerini de göz önünde 
tutan yeni bir ekonomik kalkınma stratejisi geliştirmek zorundadır.  
 
Türkiye yeni ekonomik etkinlik alanları oluşturdukça AB nezdindeki göreceli ekonomik ağırlığını 
da artıracaktır. 
 
III. Hukuki Analiz Düzlemi 
Genel ilkeler olarak ele alındığında fazla problemli görülmeyen demokrasi, insan hakları, 
azınlık hakları gibi kriterler, uygulama alanına yönelindiğinde AB-Türkiye ilişkilerinin her iki taraf 
açısından da en kritik konularının başında gelmektedir. 
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Osmanlı Devleti'nin Avrupalı güçlerce önce din-temelli, daha sonra da etnik-temelli 
farklılaşmalarla bölünerek küçültülmesinin getirdiği tarihi tecrübe refleksi, başka ülkeler için 
çok daha objektif unsurlar taşıyan Kopenhag Kriterlerinin Türk siyaset yapımcıları tarafından 
kuşkuyla ve teenniyle karşılanmasının temel sebebidir. … Lozan'da din-temelli olarak 
tanımlanan azınlık kavramının AB'ye entegrasyon süreci ile birlikte bu kriterler çerçevesinde 
etnik-temelli olarak yeniden tanımlanması ve AB'nin bu çerçevede bir Kürt politikası 
benimsemiş olması Lozan dengeleri ile AB ilişkilerinin en kırılgan unsurunu oluşturmaktadır. 
 
Türkiye kendi iç siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı ile ilgili zaten gerçekleştirmek zorunda olduğu 
yapısal değişiklikleri AB yönlendirmesi ve şemsiyesi olmaksızın da yürütecek bir siyasi irade 
ortaya koymak zorundadır. … Kabul edilmek istenmese de, AB'ye giriş süreci ulusal egemenlik 
alanlarının dönüşmesini beraberinde getirmektedir. Tahkim yasası bu dönüşümün en çarpıcı 
misallerinden birisidir. Hem klasik egemenlik kavramını tümüyle savunmak hem de AB'ye girişi 
en stratejik hedef olarak göstermek ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Kendisi bizatihi federal bir 
yapı oluşturan AB bünyesine katılmak üniter devletin egemenlik kavramını esnetecek 
sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçlara hazırlıklı olmadan AB'yi çağdaşlaşma retoriğinin bir ön 
şartı görerek meşrulaştırmak, sonra da onun gereğini sürekli tehir etmeye çalışmak zaman 
kazanmaya yönelik bir maslahat olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tavır, Türkiye'nin uzun 
dönemli stratejik hedefleri konusunda net tercihlerde bulunmasını da sürekli olarak geciktirir. 
 
Öte yandan iç siyaset içindeki yerleşik etki alanlarını muhafaza ederek de Kopenhag 
Kriterlerinin iki temel unsuru olan demokrasi ve insan hakIarı ilkelerini yerine getirebilmek çok 
güçtür. Siyasi alanı denetim altında tutmaya çalışan anayasal çerçeve ve bu çerçevenin 
öngördüğü sistemik kontrol mekanizmaları ile bu kriterleri uzlaştırabilmek de çok güçtür. 
 
Bu noktada kendi toplumu üzerinde yeterli meşruiyet araçlarına sahip olan devletlerin 
çekinmesini gerektirecek bir durum yoktur. … Hukuki düzenlemeler bu meşruiyet alanı ile 
bütünlük arz ettiği ve toplumsal değişmelere uygun cevaplar üretebildiği oranda 
bahsettiğimiz temel çelişkileri ve korkuları aşacak bir çerçeve oluşturabilir. … Türkiye siyasi 
kültürü, psikolojiyi, kurumları ve sistemi yeniden inşa etme ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Bu inşa 
faaliyeti olmaksızın yapılacak hukuki düzenlemeler yeterli toplumsal meşruiyetten ve 
motivasyondan yoksun kalacaktır. 
 
IV. Stratejik Analiz Düzlemi 
Uluslararası ilişkilerde yeni bir düzen arayışının ortaya çıktığı dönemlerde bütün toplumlar bu 
yeni düzen arayışının içinde alacakları konumla ilgili dinamik bir teorik ve pratik sürecin içine 
girerler. “Biz bu Yeni Dünya Düzeninin tarihi akışı içerisinde neredeyiz ve bulunduğumuz 
coğrafya bu yeni düzende nasıl bir anlam ifade ediyor?” sorusu böylesi geçiş dönemlerinde 
hangi güç ölçeğinde olursa olsun bütün toplumların seçkinlerinin ciddi ve yoğunluklu bir 
şekilde ilgilenmek ve cevaplamak zorunda oldukları bir soru halini alır. İçinde diplomatik, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alt soruların da bulunduğu bu temel soruya verilen 
muhtemel cevaplar bu soruya cevap arayan toplumun dünyada kendisini nerede gördüğü 
ile ilgili genel bir stratejik tahlilin ana çerçevesini de oluşturur.  
 
Uluslararası düzenle bir şekilde ilgili bütün aktörleri yeni bir stratejik anlamlılık oluşturmaya sevk 
eden bu tür kapsamlı ve yaygın arayışlar genellikle büyük ölçekli savaşlar sonrasında ortaya 
çıkar. Otuz Yıl Savaşları sonrasında oluşan Vestfalya sistemi, Napolyon Savaşları sonrasında 
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oluşan Viyana Kongresi sistemi, l. Dünya Savaşından sonra oluşan Cemiyet-i Akvam ve II. 
Dünya Savaşından sonra oluşan BM sistemi ve çift kutuplu yapılar bu arayışlara hem zemin 
olmuşlar hem de bu arayışları yönlendirmişlerdir. Soğuk Savaş, farklı nitelikler taşımakla birlikte, 
çift kutuplu sistem içinde süren dolaylı bir savaştı. Dolayısıyla, bu savaşın bitişi de bu savaşın 
süregeldiği uluslararası düzenin temel parametrelerini değiştirmiştir. Bu değişim, küresel, kıtasal 
ve bölgesel aktörlerin konumlarını yeniden belirleme çabalarını kaçınılmaz kılmıştır.  
 
AB ile yürütülen entegrasyon süreci olmasa da geçerli olacak olan bu zorunluluk, 
entegrasyon süreci ile yeni boyutlar ve nitelikler kazanmaktadır. Bu nitelikler aynı zamanda 
stratejik düzlemle ilgili tahlillerde AB'nin nerede durduğu sorusuna tahlilin diğer unsurları ile 
tutarlı bir cevap verme ihtiyacını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  
 
1. Küresel Boyut 
Soğuk Savaş süresince siyasi, ekonomik ve askeri parametreler açısından bir bütün olarak 
değerlendirilen Batı Bloğunun Avrupa-merkezli bölgesel bir ekonomik entegrasyon ünitesi 
olarak çift kutuplu blok yapılanmasının bir ekonomik alt birimi gibi görülen AB, özellikle 
Varşova Paktı'nın dağılması ve Almanya’nın birleşmesi ile birlikte gittikçe artan bir hızla önce 
Batı Bloğu içinde özerk bir hüviyet kazanmış, daha sonra da Maastricht Anlaşmasını 
müteakiben başlı başına bir güç ve çekim alanı halini almıştır. … Böylece AB Soğuk Savaş 
döneminde aynı zamanda ekonomi-politik bir bütünlük arz eden Batı Bloğunun bir alt ünitesi 
olma vasfından çıkarak kapitalist işleyişe sahip Batı Bloğunun diğer merkezlerine alternatif 
teşkil eden yeni bir merkez niteliği kazanmıştır. 
 
Bu süreç içinde AB'yi bekleyen önemli imtihan, birlik üyesi ülkelerin ulusal çıkarları ile AB'nin 
total çıkan arasında nihai bir uyum sağlayarak küresel dengeler içinde hem bir bütün olarak 
hem de üye ülkeler olarak etkin bir konum kazanabilme çabasıdır. AB'nin iç ve  dış dinamikler 
arasında dengeli bir strateji oluşturmasına yönelik bu çaba, birliğin önümüzdeki yüzyılda 
küresel dengeler içinde alacağı yeri de belirleyecektir. 
 
Daha önce aynı stratejik bütünlük içinde görülen ABD ve AB arasındaki pergelin açılmaya 
başlaması, AB içindeki aktörlerin özellikle Balkanlar gibi bölgesel politikalarda farklılaşan 
tercihlerde bulunmaya başlaması, Rusya'nın ideolojik bir imparatorluktan sıyrılmakla birlikte 
klasik stratejisinin parametrelerine geri dönme süreci yaşaması, Çin’in büyük bir Asya gücü 
olarak bütün küresel forumlarda etkinliğini artırması gibi unsurlar Türkiye'nin küresel 
dengelerde çok yönlü tercihlerde bulunma zorunluluğu hissetmesine yol açmıştır. 
 
Türkiye bundan sonra da uluslar arası ilişkilerdeki kaotik durum çözülene ve daha istikrarlı bir 
güç dengesi oluşana kadar, AB ile olan ilişkilerini, özellikle ABD-AB-Rusya üçgeninde ortaya 
çıkacak küresel güç dengesi kaymalarının nabzını tutarak yönlendirme çabası içinde olmak 
zorundadır. AB-Türkiye ilişkileri küresel dengeler açısından bir boşlukta seyretmemektedir ve 
Türkiye'nin stratejik çıkarları bu dengelerde tek bir aktörle yalnız kalmamakta yatmaktadır. 
Aktörlerle ilişkilerdeki yalnızlaşma Türkiye açısından stratejik bir edilgenliği beraberinde 
getirecektir ki, bunun uzun dönemli stratejik maliyeti Türkiye'nin kıtasal ve bölgesel etkinliğinde 
kendisini gösterir. 
 
 
2. Kıtasal Boyut 
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Soğuk Savaş süresince Batı Avrupa'ya yoğunlaşan bir ekonomik entegrasyon faaliyeti olarak 
görülen AB, Soğuk Savaşın bitmesi ile birlikte seksenli yıllarda güneye, Akdeniz'e doğru 
yönelen genişleme stratejisini doğuya yönelterek Avrupa kıtasının tümünü ortak bir aidiyet 
altında toplayan bir birlik haline dönüşmeye başlamıştır. Böylece Avrupalılık kıta kimliği, AB'nin 
çekirdek ülkelerinin daha önce çok daha sınırlı olarak yorumlaya geldikleri AB üyeliği kimliğini 
genişletme yönünde bir baskı oluşturmuştur. 
 
Bu durum Avrupa güvenliğinin ana unsuru olan NATO ile AB arasındaki geçişkenlik alanlarının 
muğlaklaşmasına ve Avrupa’da ortaya çıkabilecek güvenlik boşluklarının nasıl ve hangi 
mekanizma ile giderileceği konusunda yeni tartışmaların ve görüşlerin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. 
 
Avrasya kavramının yaygın kullanımı ile Avrupa ve Asya sınırlarını da aşan daha büyük ölçekli 
bir kıta stratejisi tanımlamasının yapılmaya başlanması Avrupa’nın stratejik sınırları konusunda 
ciddi bir esnekliğin doğmasına yol açmıştır. Bu esnekliğin sürmesi halinde AB'nin doğrudan ilgi 
alanına girecek coğrafi alanlarda da ve bu alanların getirebileceği risk ve avantajlarda da 
ciddi bir ölçek büyümesi beklenebilir.  
 
Bu durumdan en doğrudan etkilenecek aktörlerin başında Türkiye, Rusya ve Ukrayna gibi 
Avrasya ölçekli kıta stratejisi tanımlamalarının kaçınılmaz olarak göze almak zorunda olduğu 
kuzey ve güney geçiş hatlarının kavşak ülkeleri gelmektedir. … SSCB'nin Avrupa üzerindeki 
baskılarını azaltacak şekilde Kafkaslarda sürekli bir cephe ülkesi konumunu sürdüren 
Türkiye'nin, birçok AB yetkilisi tarafından, AB bünyesine alınması çok güç olan üç Avrasya 
ülkesinden birisi olarak görülmesi çarpıcı bir çelişki oluşturmaktadır.  
 
Türkiye son on yıl içinde bir taraftan kendisine Orta Asya'da açılan yeni stratejik alan içinde 
Asyalılığı tekrar keşfederken diğer taraftan Avrupa’dan kopmadan ve AB ile çelişkiye 
düşmeden bir Avrasya stratejisi geliştirmenin sıkıntılarını yaşamıştır. Türkiye tarih ve coğrafyası 
ile Asya'ya, stratejik ve ekonomik tercihleri ile Avrupa'ya irtibatlı olmak arasında anlamlı bir 
ilişki kurmak zorundadır. Avrasya kavramının uluslararası strateji literatüründe yaygın bir 
kullanım alanı bulması bu açıdan Türkiye için bir avantaj olarak görülmelidir. Türkiye AB ile 
olan ilişkilerinde Asya derinliğini ihmal etmeyen bir stratejik pozisyon geliştirmek zorundadır. 
Aksi takdirde ne Avrupa nezdinde kendi tarih ve coğrafya derinliğinden kaynaklanan bir 
itibar sahibi olabilir ne de Asya’nın kadim stratejik kulvarlarında sözü dinlenen bir ülke olabilir. 
 
3. Bölgesel Boyut 
her şeyden önce Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslardan oluşan bu bölgelerin hem AB hem de 
Türkiye nezdindeki öneminde ciddi değişimler yaşanmıştır. 
 
Tarihi faktörlerin çevreye girmesi ile Almanya’nın Doğu Avrupa ve Balkanlar'a yönelik etki 
alanını statükoyu zorlayıcı bir şekilde genişletmesi, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin de 
statükoyu koruyucu bir tavır sergilemesi, Yugoslavya’nın parçalanması ve Bosna  bunalımı 
sürecinde Türkiye'yi tedirgin eden bir tablonun ortaya çıkmasına yol açmıştır. … Bu durum 
Türkiye'nin haklı olarak bölgede AB'ye karşı NATO etkinliğini öncelemesine ve bu konuda da 
ABD ile daha yakın bir stratejik pozisyon belirlemesine yol açmıştır. 
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Çift kutuplu yapıya dayanan Soğuk Savaş parametrelerinin belki de en radikal değişikliklere 
yol açtığı bölgelerin başında gelen Kafkaslardaki bölgesel ölçekli stratejik değişimler AB ile 
Türkiye arasında süregelen stratejik kader ortaklığının yerini ciddi çıkar çelişkilerinin almasına 
yol açmıştır. … Türkiye'nin KEİ'yi oluşturmada öncülük etmesinin Soğuk Savaş sonrası dönemin 
ilk yıllarında AB ile yaşadığı bunalımlarla ilişkilendirilmesi ve AB'ye bir alternatif gibi sunulması 
bu denklemlerdeki hassasiyetin ilk önemli göstergelerinden birisi olmuştur. 
 
Ortadoğu'da sömürge geçmişi olan Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri de bünyesinde barındıran 
AB, bir bütün olarak ve birliğin üyesi ülkeler olarak Soğuk Savaş süresince Ortadoğu'da çift 
kutuplu yapının barındırdığı statik dengelerin dışında daha özerk politikalar geliştirmeye özen 
göstermiştir. … ABD'nin bölgesel strateji açısından tehdit unsuru ülkeler olarak gördüğü İran, 
Suriye ve lrak benzeri ülkelerin özellikle Almanya ve Fransa ile yakın siyasi ve ekonomik ilişkileri 
sürdürmesi bunun açık bir göstergesidir. Benzer bir zorunluluk karşısında kalan ve özellikle 
seksenli yılların başlarında Ortadoğu'da daha etkin bir politika oluşturma çabası içine giren 
Türkiye’de Ortadoğu'da dönemsel dalgalanmalar gösteren politikalar takip etmiştir. 
 
AB'nin Ortadoğu’da ABD'den farklılaşan bir strateji arayışını sürdürdüğü söylenebilir. Soğuk 
Savaş sonrası dönemde Ortadoğu'da etkisini artıran ABD-İsrail eksenine rağmen Fransa'nın 
Suriye, Fransa ve Almanya'nın İran ile olan ilişkilerini özellikle ekonomik alanda artırarak 
sürdürmeleri bu farklılaşmanın önemli bir göstergesi sayılmalıdır. 
 
Türkiye'nin Ortadoğu politikasında yeni açılımlara girmemesi ve ABD-İsrail eksenine katı bir 
şekilde sadık kalması durumunda AB ile Türkiye'nin ortak bölgesel strateji geliştirmesi çok güç 
olacak ve bölgede çıkabilecek her bunalımda farklılaşması muhtemel politikalar tarafların 
ilişkilere ve entegrasyon sürecine bakış açısını etkileyecektir. Bu konuda da ilişkileri 
gerebilecek en riskli alan, ABD-İsrail eksenine yakın duran Türkiye ve AB ile ilişkilerini yoğun bir 
şekilde sürdüren Suriye ve İran'ın yanında yalnızlıktan kurtulmaya çalışan Irak'ı da doğrudan 
ilgilendiren Kürt meselesi ve Kuzey lrak'ın statüsü konusu olacaktır. 
 
Türkiye bir taraftan kendi jeopolitik konumunu merkez alan, diğer taraftan da bu unsurları 
tutarlı bir çerçeve içinde uzlaştırabilen yeni bir stratejik bakış açısı geliştirmek zorundadır. Aksi 
takdirde AB ile girişilen entegrasyon süreci bölgesel çıkarları karşı karşıya getiren bir çatışma 
alanı haline dönüşebilir. 
 
4. İkili Bir Stratejik Analiz Örneği: Tarihi Derinlik ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-
Almanya İlişkileri 
Almanya-Osmanlı ilişkilerinin kısa bir özetini vermek gerekirse, bu ilişki Almanya’nın Avrupa 
içindeki Mittellage konumu ile Osmanlı Devleti'nin Avrasya geçiş yollarındaki Mittellage 
konumunun jeopolitik kesişim alanının bir ürünüdür. Her iki ülke de bu jeopolitik kesişim alanını 
Rusya ve İngiltere karşısında stratejik bir optimizasyona yöneltmek istemiştir.  
 
19. yüzyılın step devi Rusya'nın evrensel sosyalist ideolojinin kazandırdığı motivasyon ile bir 
dünya devi haline dönüşmesi, gerek Orta ve Doğu Avrupa, gerek Balkanlar ve Boğazlar 
gerekse Kafkaslar ve Ortadoğu üzerindeki baskıların artışı sonucunu doğurmuştur. Bu da 
Alman-Türk stratejik ortaklığına sadece askeri açıdan değil, ekonomik açıdan da önemli bir 
boyut kazandırmıştır. 
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Sovyet tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte Türkiye'nin Almanya nezdindeki stratejik önemi 
de büyük bir değişime uğramıştır. … Türkiye'nin stratejik önemindeki değişim ve Orta ve Doğu 
Avrupa’da Almanya lehine doğan boşluk bu bölgedeki ülkelerin AB'ye üyelik müracaatlarına 
öncelik verilmesine yol açmıştır.  
 
Stratejik önceliklerdeki bu değişim Soğuk Savaş süresince Türk-Alman dostluğunun köprüsü 
olarak görülen göçmen işçilere bakışı da etkilemiştir. İki Almanya'nın birleşmesinin doğurduğu 
ekonomik ve sosyal sıkıntılar Almanya’nın ülkedeki Türklerin konumunu bir tür nüfus baskısı 
olarak görmesine sebep olmuştur.  
 
Böylece, Soğuk Savaş süresince Sovyet tehdidinin önündeki en önemli engeller arasında 
görülen Anadolu'daki genç ve dinamik Türk nüfusu, bu tehdidin kalkışı ve AB içindeki 
dengeler dolayısıyla Avrupa'ya yönelik bir nüfus tehdidi olarak algılanmaya başlanmıştır. 
İdeolojik nitelikli Soğuk Savaşın bitmesinden sonra medeniyet temelli yeni bir Soğuk Savaş 
deklarasyonu olarak algılanan Medeniyetler Çatışması tezi bu yaklaşımı maalesef bir tür 
dışlamaya dönüştürmüş bulunmaktadır. 
 
Balkanlardaki meselelere NATO müdahalesini milli çıkarları için daha uygun gören Türkiye ile 
bu bölge ile ilgili nihai çözümün AB'den geçtiğini düşünen Almanya arasındaki görüş 
farklılıkları Türk-Alman ilişkilerini etkilemeye devam edecektir. Son olarak Almanya'nın bölgede  
Türkiye’nin tabii müttefikleri arasında yer alan Bosna-Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan ve 
Makedonya'yı AB'ye davet etmesi kısa ve orta vadede birliğe katılması güç görünen 
Türkiye'de ciddi kaygılar uyandırmaktadır.  
 
AB-Türkiye ilişkilerinde ortaya çıkan tıkanmaların fiili problem alanlarına taşınması Türkiye'nin 
AB ve Almanya’dan çok, NATO ve ABD eksenlerine dayalı dış politika seçeneklerine ağırlık 
vermesine yol açmaktadır.  
 
Özetle, Türkiye Almanya ilişkileri, Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan bu konjonktürde, 
dinamik güçler dengesinin olduğu tarihi örneklerin aksine bir bunalım sürecine girmiş 
görünmektedir. 
 
V. Medeniyet/Kültür Dönüşümü Düzlemi 
1. Yeni-Gelenekçi Bir Tepki Olarak AB'nin Tarihi arka planı 
Bugün Doğu Avrupa içlerine doğru genişlemeye çalışan AB aslında Türkiye'nin üyeliği 
konusunda takına geldiği tavırla bir tür içe kapanma temayülü içine girmiş bulunmaktadır. … 
AB, Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa’nın Kutsal Roma-Germen birikimini önceleyen bir 
genişleme stratejisini benimsemiş görünmektedir.   
 
Şarlman’ın Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nu üç varis arasında paylaştıran 843 tarihli 
Verdun Anlaşması ile ortaya çıkan sınırlar bugünkü Fransa ve Almanya'nın tabii alanları ve 
problem bölgeleri ile hemen hemen bire bir uyuşmaktadır. Kutsal Roma-Germen 
İmparatorluğu, bu bölünmeden sonra ilk defa Habsbourg hanedanının hanedanlar arası 
evliliklere dayanan diplomasisi ile birleştirilmiş; bu birleşme karşısında oluşan Protestan 
koalisyonunun ortaya çıkardığı hesaplaşma, 1648 Vestfalya sistemi ile noktalanan Otuz Yıl 
Savaşlarına yol açmış ve Kutsal Roma-Germen mirası tekrar bölünmüştür.  Daha sonra 
Napolyon aynı mirası bütünleştirmiş; ona karşı oluşan koalisyon sonucunda da Avrupa-içi 
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bölünmüşlüğü yansıtan Viyana Kongresi sistemi ve güçler dengesi doğmuştur. Aynı mirası 
Almanya etrafında toparlamaya çalışan Bismarck ve ll. Wilhelm'in stratejileri I. Dünya 
Savaşına, Hitler'in çabası lI. Dünya Savaşına yol açmıştır. 
 
Avrupa Birliği, bu mirasın askeri araçlar yerine ekonomik ve siyasi araçlarla tekrar 
toparlanması çabasından başka bir şey değildir. 
 
Birliğin derinlemesine gelişmesi, yani varolan üyelerle daha sıkı bir birliğe doğru yönelmesi ile 
üye sayısı artırılarak yaygınlaştırılması tercihleri aslında biri diğerini geciktiren iki yönlü bir çekim 
alanı oluşturmaktadır. Birliğin derinleşme tercihi ile sıkı bir birlik haline dönüşmesi yeni üyelerin 
intibakını güçleştirerek yaygınlaşmayı geciktirmektedir. Buna mukabil yaygınlaştırma tercihi, 
yeni ülkelerin cari yapıya intibakları için gereken geçiş süreci dolayısıyla, derinleşmeyi 
engellemektedir. 
 
İngiltere'nin -özellikle muhafazakar iktidarlar döneminde- ulusal egemenlik alanından 
fedakarlık gerektirecek derinlemesine gelişme formüllerini sürekli olarak engellemeye 
çalışması karşısında başta para politikası olmak üzere birçok alanda daha sıkı bir birlikten 
yana tavır koyan Almanya ve Fransa’nın süreci hızlandırma çabaları, iki ayrı bütünleşme 
düzleminin eşzamanlı bir şekilde varlığını öngören iki vitesli Avrupa fikrinin ortaya atılmasına yol 
açmıştır. Birlik içinde yeni dengelerin oluşmasına yol açacak olan bu görüş, derinleştirme ve 
yaygınlaştırma çabaları arasında bir orta yol bulma arayışıdır. 
 
İngiltere'nin Avrupa-içi derinleşme çabalarına gösterdiği direnç, Fransa’nın dil milliyetçiliği ve 
uluslararası ilişkilerde bağımsız güç alanı oluşturma çabaları, Almanya'nın stratejik opsiyon 
farklılaşması, muhtemel bir iç hesaplaşmanın nüvesi olabilecek ölçekte etkenlerdir. 
 
2. Cepheleşme/Bütünleşme Sarkacında Tarihi Arkaplan ve AB-Türkiye İlişkileri 
Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu Millet sistemi ile Batı Avrupa’da Vestfalya düzeni ile 
şekillenmeye başlayan ulus-devlet yapılanması arasındaki çelişkiler Orta ve Doğu Avrupa 
tarihinin hala süren en temel çelişkilerinin altyapısını oluşturmuştur.  
 
3. Medeniyetler arası Etkileşim ve Türkiye-AB İlişkileri 
Aydınlanma felsefesi ve bu felsefeye dayalı sömürgeci/oryantalist bakış açısının dayandığı 
temel varsayımlar bugün geçerliliklerini yitirmeye başlamışlardır. İnsanlık tecrübe birikiminin 
tümüyle tek bir nehre akarak Batı medeniyetinde son bulduğu iddialarını ve diğer medeniyet 
havzalarının zamanla yok olacağına yönelik beklentilerin aksine özellikle 20. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren yüksek bir ivme ile canlanma ve alternatif oluşturma temayülüne giren 
Batı-dışı medeniyet idrakleri ve havzaları önümüzdeki yüzyıl içinde çok ciddi medeniyet 
hesaplaşmalarının, sentezlerinin, yüzleşmelerinin ve etkileşimlerinin habercisi sayılmalıdır. 
 
Böylesi bir dönemde farklı medeniyet birikimlerine beşiklik etmiş, Batı-dışı son büyük medeniyet 
tecrübesinin merkezi olmuş ve canlanmakta olan medeniyet havzaları arasında da tam bir 
jeokültürel geçiş niteliği taşıyan Türkiye için olağanüstü imkanlar söz konusudur. Türkiye 
medeniyetler arası etkileşimi doğrudan etkileyebilecek kendi özgün tecrübe birikimini ve 
niteliklerini hayata geçirebilirse, sadece AB ile olan ilişkilerde değil, küreselleşme sürecinin 
getirdiği bütün bunalım alanlarında son derece itibarlı ve onurlu bir yere sahip olur. Bunun 
aksine, AB ile girilen entegrasyon sürecinin her olumlu safhasında total bir tarih reddi ve 
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Avrupa yönünde radikal bir medeniyet kırılması söylemi benimsenirse, karşı karşıya kalınan her 
olumsuz tavırda da psikolojik bir refleksle vulgarize Avrupa karşıtlığı yapılırsa, ne sağlam ve 
süreklilik arz eden bir kültürel aidiyet kimliği oluşturulabilir ne de temasa geçilen toplumlar 
nezdinde bir saygı kazanılabilir. Tarihte hiçbir zaman etken olma becerisi gösterememiş 
tarihsiz toplumlara has bir onursuzluk da, hiçbir kültürel etkileşime giremeyen tepkisel bir içe 
kapanma da, yeni dönemde toplumsal atılım gücümüzü kıracak yanlış tavırlardır. 
 
Son iki asırlık tecrübe göstermiştir ki, bir toplumun kültür ve medeniyet aidiyetinin radikal bir 
şekilde dönüştürülebilmesi sadece uluslararası konjonktürün, radikal bir entelektüel tercihin ya 
da siyasi bir deklarasyonun sonucu olarak gerçekleştirilemez. … Medeniyetlerin kendi 
sürekliliğini koruyabilmesi, kendini yeniden üretebilmesi ya da yeni bir yapıya bürünmesi çok 
daha uzun dönemli zihinsel, felsefi, yapısal ve kurumsal süreçlerin ürünüdür. 
 
Toplumu, istediği anda, istediği kararla değişecek bir yığın olarak görmek, bu sürecin dışında 
ve üstünde bir tavırla tek boyutlu ve tek yönlü bir dogmatizme yönelmek neo-oryantalist bir 
tavırdan başka bir şey değildir.  
 
Özetle önümüzdeki dönemde stratejik ya da demografik güce sahip olmakla birlikte kendi 
yerelliğinden evrensel mesajlar üretebilen medeniyet havzaları öne çıkacaktır. Bu çerçevede 
AB belki de Avrupa tarihinde ilk defa gerçekten kuşatıcı ve çoğulcu bir kültür havzası 
oluşturabilme imtihanı ile karşı karşıya kalırken, Türkiye sahip olduğu jeokültürel ve tarihi 
derinliği kapsamlı bir medeniyet açılımına dönüştürebilme imtihanını yaşayacaktır. 
 
AB'nin bu süreçte yaşmakta olduğu imtihan en az bizim yaşadığımız imtihan kadar çetindir. 
AB, Türkiye ile olan ilişkilerini germesi ve kendi etnik/dini kabuğuna çekilip Türkiye'yi dışlaması 
durumunda sadece Türkiye'yi kaybetmiş olmayacak yeni sömürgeci bir dalgayı ve görüntüyü 
ortaya çıkaracaktır. Böylesi Avrupa-merkezli yeni sömürgeci bir anlayış AB'yi Avrupa kıtasına 
hapsedecek sonuçlar doğurabilir. … Türkiye AB'yi artık kendi jeokültürel derinliğini terk ederek 
her ne suretle olursa olsun eklemlenebileceği ve bu yolla kendi iç çelişkilerini aşabileceği bir 
medeniyet merkezi olarak görme temayülünü de, sık sık depreşen Türkiye'yi bölmeye çalışan 
Avrupa imajını körükleyen savunmacı refleksi de terk etmek zorundadır. 
 
VI. Tarihi Reflekslerin Kıskacında Türkiye-AB ilişkileri 
AB tarafından dile getirilen insan hakları, Kıbrıs, Ege, ekonomik parametreler gibi unsurlar 
Türkiye'yi sürekli bir belirsizlik içinde tutma politikasının gerekçeleri değil, bahaneleridir. Yani bu 
unsurlar olduğu için böylesi bir karar alınmamakta, belirsizlik stratejisi uygulandığı için bu 
unsurlar öne çıkarılmaktadır. Bu unsurların oluşması AB'nin zaten uygulamayı düşündüğü ve 
uygulaya geldiği stratejinin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Türkiye bir gün insan hakları 
hususundaki eksikliklerini AB istediği için değil, kendi insanına ve toplumuna saygı duyduğu 
için düzeltme iradesi gösterdiği zaman uluslararası ilişkilerde saygın bir konum kazanacaktır. 
 
Avrupalı lider ve aydınların büyük çoğunluğu, Türkiye'yi, kültürel olarak İslam-merkezli 
Doğu'nun, ekonomik ve siyasi olarak da Güney'in bir uzantısı şeklinde görmektedir. Bu 
nedenle, Türkiye'yi hazmı güç bir unsur şeklinde gören Avrupalılar, tam üyeliğe evet 
dememekte, ama hayır demenin getireceği maliyetleri de hesap ederek ilişkileri askıda 
tutmaktadırlar. 
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Önümüzdeki yirmi yıllık dönemde Doğu Avrupa ile tümüyle bütünleşmiş bir AB karşısında 
Türkiye'nin yalnızlaşmasını engelleyecek alternatif kıta havzası politikaları oluşturularak her 
türlü alternatife açık bir manevra alanı geliştirilmesi zorunluluğu Türkiye'nin yakın gelecekteki 
en temel stratejik parametrelerinden birisi olacaktır. 
 

SSoonnuuçç  
 
Türkiye' nin stratejik derinliğini ortaya koymaya çalıştığımız bu eserde bu stratejik zeminin teorik 
boyutu ile pratik uygulama alanları arasındaki ilişkileri ve etkileşimi göstermeye çalıştık.  
 
Türkiye'nin coğrafi derinlik anlamında oturduğu zemini tahlil ederken yakın kara, yakın deniz 
ve yakın kıta havzaları gibi tanımlamalar geliştirdik ve ilgili bölümlerde bu havzaların iç 
yapılarını ve uluslararası sistem içindeki konumlarını Türkiye'nin stratejik yapılanmasındaki 
önemleri açısından ele aldık. Böylesi bir analiz Türkiye'nin cari sınırları göz önüne alınarak 
yapılacak bir tasvirin ötesinde yeni açıklama, anlama ve anlamlandırma zeminleri 
oluşturmaktadır. Türkiye’yi çevreleyen Balkanlar-Kafkaslar-Ortadoğu kuşağından oluşan yakın 
kara havzası, Karadeniz-Boğazlar-Marmara- Ege- Doğu Akdeniz-Kızıldeniz-Basra-Hazar iç 
denizleri ve su geçiş yollarından oluşan yakın deniz havzası ve nihayet Avrupa-Kuzey Afrika-
Batı ve Orta Asya'dan oluşan yakın kıta havzası ayrı ayrı ele alındıklarında da, bir bütün olarak 
incelendiklerinde de, coğrafi olarak dünya ana kıtasının merkezini, tarihi olarak da insanlık 
tarihinin ana damarının şekillendiği alanları kapsamaktadır. 
 
Türkiye'nin birbirinden farklı özelliklere sahip olmakla birlikte birbirleriyle etkileşim içinde 
bulunan yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzalarının oluşturduğu zeminde strateji 
geliştirme zorunluluğu ile karşı karşıya kalması avantaj ve riskleri en üst düzeye çıkarabilecek 
bir çeşitliliğe sahiptir.  
 
Soğuk Savaş sonrası konjonktürde Türkiye ile ilgili yapılan tasvirlerin mihver ülke (pivotal state) 
ile parçalanmış ülke (torn country) uçları arasında gidip gelmesi aslında bu çok yönlü 
dinamizmin ortaya çıkardığı bir çelişkidir. 
 
Kişiler gibi toplumların da güçleri aynı zamanda zaaflarıdır. … Güç kaynaklarını iyi 
kullanamayan ve harekete geçiremeyen topluluklara bu güç kaynakları zaaf odakları 
şeklinde geri dönerken, bunalım kaynaklarını bir hayatiyet belirtisi olarak güce dönüştürebilen 
topluluklar için bu zaaf unsurları dahi yeni güç kaynakları oluştururlar. 
 
Kendi bunalımından ve parçalanmışlığından dahi güç üretebilen toplumlar tarihe ağırlık 
koyma hakkını ve imtiyazını da elde ederler.  
 
Dünya ana kıtasının merkezinde ya da jeostratejik havzaların kesişim bölgelerinde bulunan 
veya çok kültürlü bir yapıyı kendi paradigması içinde sürdüre gelmiş olan toplumların dış 
faktörlere tepki olarak içe kapanmaları ise ya mümkün değildir ya da kısa dönemli olarak 
mümkün olsa dahi çözüm üretici değildir. 
 
Türkiye ikinci grup ülkeler arasındadır ve içe kapanarak değil, yeni bir özgüven ve iddia ile 
dışa açılarak bunalım unsurlarını güç unsurları haline dönüştürebilir. Dünyanın kuzey-güney ve 
doğu-batı istikametindeki en stratejik kuşağının merkez hattı üzerinde bulunan Türkiye'nin içe 
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kapanması coğrafi açıdan mümkün değildir. Türkiye'yi 20. yüzyılın konjonktürel şartları içinde 
ortaya çıkan sıradan ulus-devletlerden ayıran tarihi miras farkı da içe kapanmayı imkansız 
hale getirmektedir. 
 
Unutulmamalıdır ki, Soğuk Savaş fiilen bitmiş olmakla birlikte Soğuk Savaş sonrası dönemin 
uluslararası dengelerini ve hukukunu belirleyecek olan nihai düzenlemeler ve anlaşmalar 
halen yapılmamıştır. Bu açıdan ele alındığında Soğuk Savaşı bitiren ateşkesler yapılmış, ancak 
yeni güç dengelerini yansıtan nihai düzenlemeleri de kapsayan geniş ölçekli bir yeni dünya 
düzeni oluşturulamamıştır.  
 
Soğuk Savaşın galipleri safında bulunan ve bunun için Soğuk Savaş süresince çok ciddi bir 
bedel ödeyen Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde bu bedelin karşılığını aldığını 
söyleyebilmek çok güçtür. … Türkiye çok yönlü bir stratejik yenilenme ihtiyacı içindedir. 
 
Bütün bir dünyanın karşılıklı etkileşim süreci içine girdiği bir dönemde özgüvenini ayakta 
tutabilen toplumlar yeni güç merkezlerinin nüvelerini oluşturacaklardır. Bunun aksine, 
özgüvenini kaybederek başka toplumların çevre unsurları olmayı kabullenenler ise psikolojik  
bir yıkımdan sonra stratejik bir çözülüşü de yaşama tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklardır. 
 
Bu psikolojik özgüven yenilenmesinin olmazsa olmaz şartı da stratejik zihniyetin yeni şartlara 
uyum sağlayacak şekilde yeniden oluşturulmasıdır. 
 
Tarihte edilgen değil etken olmak, tarihi okumak değil yazmak ideal ve iddiasındaki her 
toplum, önce içinde bulunduğu sabit veriler olan zamanı ve mekanı yeniden yorumlamak 
zorundadır. 
 
Avrasya ana kıtasının doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki hatlarının kesişim 
bölgelerinde bulunan köprü ülkelerinden birisi olan Türkiye, sıradan Avrupalılık ve Asyalılık 
arasında süregelen anlamsız kategorileştirmelerin tesirinden kurtularak uzun dönemli strateji 
ve bu stratejinin gerektirdiği jeokültürel altyapının temel unsuru olan kimlik meselesinde 
kapsamlı bir yenilenme süreci içine girmek zorundadır. 
 
Uluslararası ekonomi-politik yapılanma açısından Kuzey ile Güney arasında, uluslararası 
jeokültürel yapılanma açısından Doğu ile Batı arasında bu geçiş hattı üzerinde bulunan 
Türkiye, bu konumunun yeni jeoekonomik, jeopolitik ve jeokültürel parçalanmalara yol 
açmasını önleyen bir strateji geliştirmek zorundadır. Aksine, bu konum Türkiye'nin bölgesel ve 
küresel rolünü artıran bir jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel bütünleşme aracı olarak 
görülmelidir. 
 
Doğu-batı istikametinde ilerleyen Selçuklu-Osmanlı tarihi birikimi için Asya-Avrupa ilişkisi yay ile 
ok ilişkisi gibidir. Yay geriye doğru ne kadar gerilirse ok ileriye doğru o denli hızla gider. … 
Mesele yayı ve oku yerli yerince ve birbirini destekler tarzda kullanacak strateji iradesinin 
oluşturulmuş olmasıdır. 
 
Öncelikli mesele, hangi araçların hangi zamanlama ile kullanılması olduğu kadar, hangi 
stratejik kimlik ve zihniyetin hangi hedefler doğrultusunda harekete geçirileceği meselesidir. … 
Türkiye'nin ekonomisini ve uluslararası ekonomik ilişkilerini AB çerçevesine indirgeyen ve 
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sadece bu boyut ile sınırlayan bir yaklaşım yaysız bir oku eli ile bilinmeyen bir istikamete atma 
tavrı sergilemektir. … Asya'ya ayaklarını sağlam basamayan bir Türkiye'nin gözlerini ve ufkunu 
Avrupa'ya dikebilmesi de güçtür. … Asya'daki ekonomik ve siyasi potansiyelini harekete 
geçiremeyen bir Türkiye'nin de AB içinde, Avrupa'ya pazar ve turistik mekan olmaktan başka 
şansı ve seçeneği de olamaz. 
 
Yapılması gereken şey, yayı Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki potansiyelini de kapsayacak 
çapta ve ölçekte gerebilmek, oku da rasyonel bir stratejik planlama ile iddialı bir ufuk 
perspektifi arasında uyum sağlayan bir hedefe, aynı anda yöneltebilmektir. 
 
Yoğun bir medeniyet bunalımının yaşandığı, insanoğlunun bütün doğrularını yeniden kurma 
çabası içine girdiği, bu çerçevede de bütün tarihi kültür birikimlerini yeniden keşfetmeye 
çalıştığı bir dönemde Türkiye gibi köprü ülkelerin farklı medeniyet birikimlerini bünyesinde 
barındırıyor olmaları yeni bir medeniyet açılımı için ciddi bir kaynak oluşturmaktadır. Bizi diğer 
toplumlardan farklılaştırarak tarih sahnesine özel bir konumla çıkartacak olan da temelde bu 
özgün niteliklerimizdir. 


	1959 Yılında Konya Taşkent'te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde doktorasını tamamladı. 1990-1995 yılları arasında yurtdışında görev yaptıktan sonra 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde çalıştı. 1993'te doçent, 1999'da profesör oldu. 1999-2004 arasında Beykent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, 2002-2009 arasında büyükelçilik ve başbakan başdanışmanlığı yaptı. 1 Mayıs 2009 itibariyle Dışişleri bakanlığı görevini yürütmektedir.
	ARKA KAPAK
	Türkiye’yi çevreleyen yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzaları, coğrafi olarak dünya ana kıtasının merkezini, tarihi olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği alanları kapsamaktadır. Soğuk savaş sonrası dönemin getirdiği dinamik uluslar arası ve bölgesel konjonktürde en yakın havzasından başlayarak dışa açılması kaçınılmaz olan Türkiye’nin stratejik derinliğinin yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta bağlantıları ile yeniden tanımlanması ve bu derinliğin jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel boyutlarının dış politika parametreleri olarak kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
	ÖNSÖZ 
	Birinci Kısım
	Kavramsal ve Tarihi Çerçeve
	Birinci Bölüm
	Güç Parametreleri ve Stratejik Planlama 
	İkinci Bölüm
	Stratejik Teori Yetersizliği ve Sonuçları
	Üçüncü Bölüm 
	Tarihi Miras ve Türkiye'nin Uluslararası Konumu 
	İkinci Kısım
	Teorik Çerçeve: Kademeli Strateji ve Havza Politikaları
	Birinci Bölüm
	Jeopolitik Teoriler: Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Türkiye
	İkinci Bölüm
	Yakın Kara Havzası
	Balkanlar-Ortadoğu-Kafkaslar
	Üçüncü Bölüm
	Yakın Deniz Havzası
	Karadeniz, Doğu Akdeniz, Körfez, Hazar
	Dördüncü Bölüm
	Yakın Kıta Havzası 
	Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Asya, Orta ve Doğu Asya
	Üçüncü Kısım
	Uygulama Alanları: Stratejik Araçlar ve Bölgesel Politikalar  
	Birinci Bölüm
	Türkiye’nin Stratejik Bağlantıları ve Dış Politika Araçları 
	İkinci Bölüm
	Stratejik Dönüşüm ve Balkanlar
	Üçüncü Bölüm
	Ortadoğu: Küresel Ekonomi-Politik ve Stratejik Dengelerin Kilidi
	Dördüncü Bölüm
	Avrasya Güç Denkleminde  Orta Asya Politikası
	Beşinci Bölüm
	Avrupa Birliği: Çok Boyutlu ve Çok Düzlemli Bir ilişkinin Tahlili
	Sonuç

