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ÖZET 

 

Bu tez, Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikasında yakın dönemde yaĢanan değiĢimi 

konu edinmektedir. Uluslararası iliĢkiler literatürünün genellikle dıĢ politika konuları 

üzerinden ele aldığı bu değiĢim ulusal güvenlik politikaları açısından değerlendirilerek 

daha geniĢ bir açıklama sunulmak istenmiĢtir. Türkiye‟de dıĢ politikadaki sorunlu alanlar 

kadar bazı önemli iç siyasal sorunların da güvenlik politikası kapsamında 

değerlendirilmesi, Türkiye‟nin hem iç hem de dıĢ politikadaki değiĢiminin ulusal güvenlik 

kavramı üzerinden açıklanmasını mümkün hale getirmektedir. Tezde inĢacı bir yaklaĢım 

benimsenmiĢtir. ĠnĢacı yaklaĢımların en belirgin özelliklerinden biri kimlik 

çözümlemelerine ve kimliğin dıĢ politika ve güvenlik politikası alanlarında oynadığı role 

önem vermeleridir. Kültürel/kurumsal yapı ile tarihsel çözümlemenin önemi de inĢacı 

yaklaĢımların öne çıkardıkları bir diğer unsurdur. Türkiye‟nin ulusal güvenlik 

politikasındaki değiĢimin tarih, kültür ve kimlik kavramları aracılığı ile tartıĢılması 

güvenliğin askeri/stratejik boyutlarının yanı sıra toplumsal ve siyasal boyutlarının da ele 

alınmasını gerektirmiĢtir. Bu sayede Türkiye‟nin yakın dönemde geçirdiği değiĢim çok 

boyutlu ve kapsamlı bir Ģekilde tartıĢılmıĢtır. Bu tartıĢmada Türkiye‟nin devlet kimliğinde 

ve güvenlik kültüründe en belirleyici iki ilkenin Batıcılık ve statükoculuk olduğu ortaya 

konulmuĢ ve bu ilkelerde önemli değiĢimler yaĢanmakla birlikte sürekliliğin de gözlendiği 

ifade edilmiĢtir.  
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ABSTRACT 

 

This thesis examines the changes in Turkey‟s recent security policy. International 

relations literature usually deals with these changes from a foreign policy percpective. This 

thesis deals with these changes from a security policy percpective and tries to provide more 

detailed explanation. In Turkey, some of the major internal political problems are 

concidered as a security issue. Therefore, Turkey‟s both domestic and foreign policy 

transformation can be studied in the context of security policy. The constructivist approach 

has been adopted in this thesis. Constructivist approach attaches great importance to 

identity analysis, the role of identity in foreign and security policy, cultural/institutional 

structure and the historical analysis. Discussing the Turkey‟s changing national security 

policy through the concepts of history, culture and identity requires to be addressed to 

social and political dimensions of security as well as military and strategic dimensions. In 

this way, Turkey‟s recent transformation has been discussed in a comprehensive and multi-

dimensional manner. In this discussion, Westernism and status quo has been found to be 

two of the most decisive principles of the state identity and the security culture. Although 

continuity is observed in these principles, there have been important changes in Turkey‟s 

traditional security policies.  
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1. GĠRĠġ  

Güvenlik, doksanlı yıllar boyunca Türk siyasal hayatı ve dıĢ politikasının en önemli 

kavramlardan biri olmuĢtur. Ġç ve dıĢ politikada karĢılaĢılan tehditlerin, güvensizliklerin, 

risklerin ve sorunların karmaĢıklığı Türkiye‟yi kendine özgü bir güvenlik tanımına 

yöneltmiĢtir. Demokratik ülkelerde normal siyasal süreçlerde çözümlenmesi beklenen 

birçok sorunun güvenlik politikasına dâhil edildiği ve olağanüstü önlemlerle çözüm 

arandığı görülmüĢtür. Güvenlik sorunlarının ağırlığı bu sorunlara en üst düzeyde ve en 

kökten çözümlerin getirilmesi ihtiyacını doğurmuĢ olsa da bu süreç Türkiye‟yi bir açmaza 

sürüklemiĢ ve sorunların giriftleĢmesi önlenememiĢtir. Bu nedenle Türkiye‟nin güvenlik 

gündemine iliĢkin literatürde doksanlı yılların en uzun on yıl biçiminde tanımlanması 

ĢaĢırtıcı değildir (Özcan ve Kut, 1998).  

Türkiye‟nin doksanlı yıllarda karĢılaĢtığı güvenlik sorunları tüm siyasal yaĢamı 

kuĢatan bir özellik sergilemiĢtir. Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesiyle ortaya çıkan risk ve 

tehditler, Türkiye‟nin yakın coğrafyasında görülen bölgesel gerginlikler, artan yerel ve 

etnik çatıĢmalar, ikili iliĢkilerde yaĢanan sorunlar dıĢ politikada manevra alanını daraltan 

ve iĢbirliği yerine güvensizlikleri öne çıkaran geliĢmeler olmuĢtur. Aynı güvensizlikler iç 

politika alanında da görülmüĢtür. Bir yanda ayrılıkçı terör siyasal düzeyde olduğu kadar 

ekonomik, toplumsal ve insani düzeyde de Türkiye‟yi yıpratmıĢtır. Diğer yanda Ġslamcı 

ideolojinin yükseliĢi bir tehdit olarak algılanmıĢ, irtica baĢlıca güvenlik sorunu haline 

gelmiĢtir. Bu durum iç ve dıĢ politikada neredeyse tüm tartıĢmaların güvenlik, tehdit ve 

risk gibi kavramlarla yürütüldüğü bir ortam doğurmuĢtur. 1998-2012 yılları arasında ise bu 

sorunların tamamen çözüme kavuĢtuğu söylenemese de belirli bir normalleĢme sürecinin 

yaĢandığı görülmektedir.  

Sözü edilen tarihlerde ortaya çıkan normalleĢmeyi Türkiye‟nin daha uzun vadede 

yaĢadığı bir değiĢimin sonucu olarak değerlendirmek mümkündür. Türkiye‟nin 1980 

sonrasında dıĢa açık ekonomi politikalarını benimsemesi, küreselleĢme süreçlerine açık 

hale gelmesi, dıĢ politikada yeni arayıĢların gündeme gelmesi, ulusal düzeyde yeni bir 

sermaye grubunun ortaya çıkması, muhafazakâr ideolojinin siyasal alanda belirleyici hale 

gelmesi gibi geliĢmeler dikkate alındığında bu tezin seçtiği tarih aralığının neden 1980 ile 

baĢlatılmadığı sorusu sorulabilir. Benzer Ģekilde Soğuk SavaĢ‟ın sonu da önemli bir 

kırılma anı olmuĢtur ve konu 1990 yılından baĢlayarak ele alınabilir. Bu tercihler yanlıĢ 
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olmayacaktır fakat 1980‟li ve 1990‟lı yıllar bazı önemli değiĢiklikleri beraberinde getirse 

de değiĢimin önündeki engellerin güçlü bir Ģekilde hissedildiği dönemlerdir.  

DıĢ politika bağlamında bakıldığında 1980‟ler henüz Soğuk SavaĢ‟ın devam ettiği ve 

güvenlik politikalarında doğu-batı kutuplaĢmasının belirleyiciliğini sürdürdüğü bir 

dönemdir. Ġki kutupluluk devletlerin güvenlik alanında blok liderlerinden ve 

politikalarından özerk hareket etmelerini önemli ölçüde sınırlamıĢtır. Soğuk SavaĢ‟ın sona 

ermesi uluslararası sistemde önemli bir değiĢim yaratmıĢ ve devletlerin güvenlik alanında 

daha özerk hareket etmelerini sağlamıĢtır fakat Soğuk SavaĢ sonrası ortam yeni tehditleri 

ve riskleri beraberinde getirmiĢtir. Artan bölgesel çatıĢmalardan, risklerden ve 

güvensizliklerden en çok etkilenen ülkelerin baĢında Türkiye gelmiĢtir. Türkiye‟nin bu 

ortamda yeni bir güvenlik politikasına yönelmesi kolay olmamıĢtır ve Soğuk SavaĢ sonrası 

ortama gerçek anlamda uyum sağlaması iki binli yıllarda gerçekleĢmiĢtir.  

Ġç politika açısından değerlendirildiğinde aynı derecede belirleyici engellerin 

güvenlik politikasındaki değiĢimi önlediği görülmektedir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 

(1980) getirdiği 1982 Anayasası asker-sivil iliĢkilerinde dengenin askerler lehine 

kurulduğu, demokrasi açısından önemli sorunlar barındıran bir düzen kurmuĢtur. Seksenli 

yıllar terör sorununun ortaya çıktığı ve güvenlik gündemini belirlemeye baĢladığı bir 

dönemdir. Doksanlı yıllara gelindiğinde terör sorunu ağırlığını hissettirmeye devam etmiĢ, 

bunun yanı sıra irtica olarak tanımlanan bir diğer iç güvenlik sorunu en az terörizm kadar 

tehlikeli bir tehdit olarak kabul edilmiĢtir. Ġç siyasal alanda görülen bu güvenlik sorunları 

geleneksel güvenlik anlayıĢının değiĢiminin önünde ciddi bir engel oluĢturmuĢtur.  

Türkiye‟nin güvenlik politikasında seksenli yıllardan itibaren baĢlayan değiĢim 

arayıĢları iç ve dıĢ politikadaki engeller nedeniyle somutluk kazanamamıĢtır. Üstelik 

doksanlı yıllar güvenlik sorunlarının etkisini artırdığı bir dönem olmuĢtur. 1998 sonrasında 

yaĢanan geliĢmeler ise güvenlik alanında bir normalleĢme sürecini baĢlatmıĢtır. Birincisi, 

Türkiye 1997 Lüksemburg Zirvesi‟nde Avrupa Birliği‟nden (AB) üyelik konusunda ret 

yanıtı almıĢ, iliĢkilerde yaĢanan kısa bir donma sonrasında AB, iliĢkilerin düzeltilmesi için 

1998 yılında bir strateji belgesi yayınlamıĢ ve 1999 Helsinki Zirvesi‟nde adaylık 

statüsünün kabul edilmesiyle sonuçlanacak süreç baĢlamıĢtır. Bu tarihten sonra AB üyelik 

sürecinde Türkiye‟nin gerçekleĢtireceği reformlar güvenlik politikasındaki değiĢimin 

baĢlıca itici gücü haline gelmiĢtir.  
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Ġkincisi, Türkiye doksanlı yıllarda terörle mücadelede askeri anlamda önemli 

kazanımlar elde etmiĢ, 1998 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan‟ın yakalanması için 

harekete geçmiĢtir. Öcalan‟ı topraklarında barındıran Suriye ile önemli bir kriz yaĢanmıĢ 

ve Öcalan Suriye‟den ayrılmak zorunda kalmıĢtır. 1999 yılında Öcalan‟ın Kenya‟daki 

Yunanistan Büyükelçiliği‟nde yakalanması sonrasında PKK‟nın önemli ölçüde güç 

kaybettiği görülmüĢ ve terör sorunu geçici de olsa bir durgunluk dönemine girmiĢtir. 

Terörle mücadelede edinilen kazanımların yarattığı nispi güvenlik ortamı reformlar için 

uygun bir zemin yaratmıĢ ve güvenlik alanındaki değiĢimi kolaylaĢtırmıĢtır.  

Üçüncüsü,  Suriye ve Yunanistan‟ın PKK‟ya verdikleri desteğin kesilmesi 

sonrasında bu ülkelerle iliĢkilerin normalleĢmesinin önünü açmıĢtır. KomĢuluk 

iliĢkilerindeki iyileĢme Türkiye‟nin güvenliğini olumlu yönde etkilemiĢ, iki binli yıllarda 

iĢbirliğine dayalı yeni bir komĢuluk politikası ortaya konulmuĢtur. DıĢ politika alanına 

genel olarak bakıldığında köklü değiĢimlerin baĢladığı görülmektedir. Örneğin, en önemli 

güvenlik sorunları arasında gösterebileceğimiz Kıbrıs meselesinde Türkiye geleneksel 

yaklaĢımını terk ederek sorunun çözümü adına önemli adımlar atmıĢtır. Ayrıca 

Ermenistan‟la iliĢkilerin iyileĢtirilmesi için diplomatik bir süreç baĢlatılmıĢtır. Bu sorunlar 

her ne kadar çözüme kavuĢmamıĢ olsa da izlenen politikalar Türkiye‟nin güvenlik 

anlayıĢında ve komĢuluk iliĢkilerinde bir anlayıĢ değiĢikliğinin göstergeleri olmuĢtur. 

Yakın coğrafyasını büyük ölçüde güvenlik perspektifinden değerlendiren ve yoğun tehdit 

algılamalarıyla karĢı karĢıya kalan Türkiye iĢbirliğini ve karĢılıklı bağımlılığı ön plana 

çıkaran bir dıĢ politika stratejisine yönelmiĢtir. Türkiye‟nin seksenli yıllardan itibaren bu 

yönde bir dıĢ politika arayıĢında olduğu görülmektedir fakat 1998 sonrasında yaĢanan 

normalleĢmenin yeni bir dıĢ politika ve güvenlik politikası anlayıĢını mümkün hale 

getirdiği görülmektedir.  

Dördüncüsü doksanlı yıllar boyunca süren kısa süreli koalisyon hükümetleri 

döneminde siyasal istikrarsızlıklar 28 ġubat 1997 sürecinde zirveye ulaĢmıĢ fakat bu 

sürecin ardından nispi bir istikrar sağlanmıĢtır. Önce 11 Ocak 1999‟da Bülent Ecevit‟in 

BaĢbakanlığında kurulan azınlık hükümeti ve ardından yine Ecevit‟in BaĢbakanlık görevini 

üstlendiği Demokratik Sol Parti (DSP)-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)-Anavatan Partisi 

(ANAP) koalisyon hükümeti Türk siyasetine belirli bir istikrar kazandırmıĢtır. 2002 yılında 

ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti ) tek baĢına iktidara gelmiĢ ve böylece oluĢan 

siyasal istikrar güvenlik alanındaki değiĢimin kararlı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamıĢtır. 



4 

Diğer yandan Ġslamcı bir geçmiĢe sahip AK Parti‟nin iktidarının ilk yıllarında ciddi 

Ģüpheler ve endiĢeler yaratmasına rağmen zamanla Türk siyasetinde belirleyici bir konuma 

ulaĢtığı, irticanın doksanlı yıllara kıyasla güvenlik gündeminden düĢtüğü ve tehdit 

algılamalarında iç sorunların yerini dıĢa dönük meselelerin aldığı görülmüĢtür.  

Görüldüğü üzere 1998 yılı Türkiye‟nin güvenlik politikasında normalleĢmenin 

baĢladığı yıl olmuĢ ve ilerleyen dönemde yaĢanacak köklü değiĢimin önü açılmıĢtır. Tezin 

ele aldığı tarih aralığı 2012 yılı ile sona ermektedir. Esasen Türkiye‟nin yaĢadığı değiĢim 

henüz sona ermiĢ bir süreç değildir. Bu tarih seçilirken değiĢim sürecinin tamamlandığı 

düĢüncesiyle hareket edilmemiĢtir. Bununla birlikte tezin tamamlandığı 2014 yılının sonu 

itibariyle bakıldığında 2012‟nin anlamlı bir yıl olduğu görülmektedir. 2012 sonrasında 

gerek iç politikada yeni gerilimlerin ve güvenlik politikası kapsamında değerlendirilen yeni 

sorunların ortaya çıktığı gerekse dıĢ politikada Suriye ve Ortadoğu‟daki geliĢmeler 

bağlamında zorlu bir güvenlik ortamının yeniden oluĢtuğu görülmektedir. Dolayısıyla 2012 

sonrası geliĢmeler ayrı bir çalıĢmanın konusu olacak derecede önem taĢımaktadır.  

Tezin ele aldığı tarih aralığı bu Ģekilde belirlendikten sonra Türkiye‟nin yaĢadığı 

değiĢimin nasıl açıklanabileceği konusunda bazı tespitler yapılacaktır. Bu konuda geniĢ bir 

literatürün ortaya çıktığı söylenebilir. BaĢvurulan açıklama yöntemlerine ve değiĢkenlere 

bakıldığında ilk göze çarpanlardan biri Türkiye‟nin içinde bulunduğu stratejik ortamda 

yaĢanan değiĢimdir. Soğuk SavaĢ sonrasında uluslararası ve bölgesel düzeyde güvenlik 

ortamının değiĢimi temel açıklayıcı unsurlardan biridir. Türk dıĢ politikasının 

belirlenmesinde karar verici mercilerde yer alan Ahmet Davutoğlu‟nun Stratejik Derinlik 

(2009) baĢlıklı kitabı bu konuda önemli bir örnektir. Kitabın baĢlığından da anlaĢılacağı 

üzere Davutoğlu Türkiye‟nin içinde bulunduğu jeopolitik ve stratejik düzlemi yeniden 

tanımlama ve bu tanım doğrultusunda dıĢ politikaya yeni bir yön verme arayıĢlarına bir 

yanıt vermiĢtir. Türkiye‟nin güvenlik politikalarındaki değiĢim bir yanda 

uluslararası/bölgesel stratejik düzlemde yaĢanan geliĢmeler diğer yanda Türkiye‟nin bu 

geliĢmelere uyum sağlaması bağlamında açıklanmaktadır.  

Davutoğlu‟nun söz konusu stratejik düzlemi tarihi ve kültürel bir yaklaĢımla ele 

alması bir diğer dikkat çekici unsurdur. Bu yeni yaklaĢım Türkiye‟nin güvenlik 

algılamalarındaki değiĢimi ifade etmektedir. Bununla birlikte Soğuk SavaĢ sonrasında 

Türkiye‟nin içinde bulunduğu coğrafyada yaĢanan geliĢmeler önem taĢısa da Türkiye‟nin 
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bu geliĢmelere ve yeni stratejik düzleme nasıl ayak uydurduğu da ele alınması gereken bir 

konudur. Örneğin, bu uyum doksanlı yıllarda mümkün olmamıĢken iki binli yıllarda hangi 

geliĢmeler değiĢimin önünü açmıĢtır? Soğuk SavaĢ sonrasında yeni bir stratejik düzlemin 

ortaya çıkması tek baĢına açıklayıcı değildir ve bu stratejik düzleme uyum sağlanması 

bağlamında Türkiye‟de yaĢanan içsel birtakım dinamiklerin değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Güvenlik politikasında yaĢanan dönüĢümü ele alan literatürün önemli 

kavramlarından biri de AvrupalılaĢmadır. Türkiye‟nin 1999 sonrasında AB üyelik 

sürecinin bir gereği olarak gerçekleĢtirdiği reformlar güvenlik politikasının özellikle 

anayasal-hukuki çerçevesini köklü biçimde değiĢtirmiĢtir. Üyelik müzakerelerinin 

baĢlayabilmesi ve sonrasında üyeliğin tamamlanabilmesi için belirli kriterlerin sağlanması 

ilkesine dayanan koĢulluluk politikası Türkiye‟nin güvenlik alanını da içerecek Ģekilde 

demokratikleĢme yönünde reformlar yapmasını gerektirmiĢtir. Bu reformların güvenlik 

politikaları üzerindeki dönüĢtürücü etkisi literatürde geniĢ biçimde ele alınmıĢtır (Aydın ve 

Keyman, 2004; Müftüler Baç, 2005; Aydın ve AçıkmeĢe, 2007; Ozan, 2010). KoĢulluluk 

politikasının doğrudan bir sonucu olarak değerlendirebileceğimiz güvenlik alanının 

demokratikleĢmesi meselesi doksanlı yıllar boyunca sert güç unsurlarına dayanan güvenlik 

politikasında iki binli yıllara gelindiğinde yumuĢak gücün öne çıkıĢında etkili olmuĢtur. 

AvrupalılaĢmanın getirisi sadece güvenlik politikasının yapım sürecinde yaĢanan 

demokratikleĢme olmamıĢ Türkiye‟nin güvenlik politikasında baĢvurduğu yöntem ve 

araçlar da süreçten etkilenmiĢtir.  

AvrupalılaĢma sürecinin müzakerelerin baĢladığı 2005 yılına kadar hızlı biçimde 

ilerlediği ve güvenlik alanında köklü reformların hayata geçirildiği görülmektedir fakat 

2005 sonrasında reformlar yavaĢlamıĢtır. Ayrıca bu tarihten itibaren AB üyelik sürecinin 

durma noktasına geldiği ve AB‟nin Türkiye‟de demokratik reformların 

gerçekleĢtirilmesinde eskisi kadar önemli bir teĢvik edici güç olmadığı görülmüĢtür. 

Özellikle 2007 sonrasında Türkiye önemli adımlar atmaya devam etmiĢ fakat bunları 

koĢulluluk politikasının gereği olarak değil kendi içsel dinamiklerinden kaynaklanan 

sorunların çözümü adına gerçekleĢtirmiĢtir. Dolayısıyla, AvrupalılaĢma açıklayıcı bir 

yaklaĢım sunsa da 2007 sonrasında süren değiĢimin açıklanması noktasında tek baĢına 

yeterli olmamaktadır.  
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Türkiye‟nin iç politikasında yaĢanan geliĢmeler de güvenlik politikasının 

dönüĢümünü açıklayan baĢlıca etkenler arasında yer almaktadır. Bu varsayımın dayanak 

noktası AK Parti‟nin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir siyasal gündem taĢıyan yeni 

siyasal seçkinlerin Türkiye‟nin güvenlik algılamalarını dönüĢtürmeleridir. Ġç siyasal alana 

bakıldığında söz konusu dönüĢüm baĢta asker-sivil iliĢkileri olmak üzere güvenlik 

politikasının hukuki çerçevesinde köklü bir reform yaratmıĢtır. Bu reformlarda 

AvrupalılaĢma sürecinin de katkısı olmakla birlikte AB üyelik sürecinin tıkandığı noktada 

AK Parti yönetiminin içsel birtakım dinamiklere dayanarak reformu sürdürdüğü 

görülmüĢtür. Bu süreç iç tehdit algılamalarının da yeniden tanımlanmaları sürecini 

beraberinde getirmiĢtir.  

Güvenliğin dıĢ siyasal alandaki boyutu ise OrtadoğululaĢma (Oğuzlu, 2008) ya da 

Ġslamcılığın dıĢ politikadaki rolü (Dikici Bilgin, 2008) bağlamında tartıĢılmaktadır. 

Görüldüğü üzere iç etkenlerin güvenlik politikasına etkileri AK Parti‟nin savunduğu 

ideolojinin iç ve dıĢ politika ile güvenlik algılamalarında yarattığı dönüĢüme 

odaklanmaktadır. Türkiye‟nin yaĢadığı ideolojik, siyasal, toplumsal ve kültürel dönüĢüm 

güvenlik politikasındaki dönüĢümün temel gerekçeleri arasında görülmektedir. Ancak AK 

Parti‟nin güvenlik politikasında yarattığı en önemli değiĢim yeni bir kavramlar dizisinin 

ortaya çıkmasıdır. Günümüzde Türk dıĢ politikasını ve güvenlik politikalarını ele alan 

çalıĢmalar AK Parti‟nin literatüre kazandırdığı stratejik derinlik, merkez ülke, küresel güç, 

ritmik diplomasi, komĢularla sıfır sorun gibi kavramsal araçları kullanmaktadır. Bir iç 

etken olarak AK Parti yönetiminin güvenlik politikasında önemli bir dönüĢümü 

simgelediğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Güvenlik politikalarının değiĢimi konusunda bir diğer yaklaĢım ise Türk 

ekonomisinin küresel ekonomi ile etkileĢimi ve 1980 sonrasında yaĢanan dıĢa açılma 

süreciyle yeni iĢ çevrelerinin Türkiye‟nin dıĢ iliĢkilerinde oynadığı rol üzerinde 

durmaktadır (KiriĢçi, 2009). Bu yaklaĢıma göre Türkiye‟nin dıĢa açılması ve ekonominin 

liberalleĢmesi yeni pazar arayıĢlarını gündeme getirmiĢtir. Türk dıĢ politikasında yaĢanan 

yeni açılımlar siyasal gerekçelerin yanı sıra pazar arayıĢlarına bir yanıt olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Türkiye‟nin komĢu ülkelerle ve yakın coğrafyasıyla iliĢkileri de bu süreçten 

etkilenmiĢtir. Türkiye komĢularıyla iliĢkilerini güvenlik merkezli bir yaklaĢımla ele alırken 

ve sorunların çözümünde sert güç unsurlarını kullanırken iliĢkilerini iĢbirliği 

perspektifinden değerlendiren, yumuĢak güce önem veren ve karĢılıklı ekonomik 
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bağımlılığı güven tesis edici bir süreç olarak kabul eden bir anlayıĢa yönelmiĢtir. Türkiye 

ekonomisinin küresel ekonomi ile bütünleĢme süreci güvenlik algılarında bir değiĢimi 

beraberinde getirmiĢtir. Türkiye yakın coğrafyası ile iliĢkilerini güvenlik ikilemine dayalı 

bir iliĢki modeli olarak tanımlamaktan uzaklaĢmıĢ; bunun yanı sıra daha önce ilgi alanına 

girmeyen coğrafyalara yönelik (Afrika, Güney Amerika vb.) yeni açılımlar gündeme 

gelmiĢtir.  

Ekonomiyi bir güvenlik politikası aracı olarak kullanan Türkiye toplumsal ve 

kültürel unsurları da güvenlik politikasında kullanmıĢtır. Türkiye‟nin yumuĢak gücü etkili 

bir dıĢ politika aracı olarak kullanmaya baĢlaması ulusal güvenlik politikasının en belirgin 

özelliklerinden biri olmuĢtur. YumuĢak güç unsuru Türkiye‟nin hedef ülkelere belirli bir 

dıĢ politika tercihini kabul ettirme aracı olmaktan çok toplumlar ve bireyler düzeyinde yeni 

bir Türkiye algısı oluĢturularak hedef ülkelerde kurulmak istenen etkinliğin ve yakın 

iliĢkilerin pekiĢtirilmesi amacına hizmet etmiĢtir. Bu anlamıyla yumuĢak güç, güven 

artırıcı bir yöntem olarak önem kazanmıĢtır. Türkiye‟nin geleneksel güvenlik politikası 

yakın coğrafyadan algılanan güvensizlikler ve tehditler üzerine kuruluyken yakın dönemde 

izlenen güvenlik politikaları bu ülkelerle karĢılıklı ekonomik bağımlılığın yanı sıra hem 

hükümetler hem halklar arasında daha fazla etkileĢimi hedeflemiĢtir. KomĢu ülkelerin 

Türkiye‟ye bakıĢlarının da yakın bir geçmiĢe kadar güvenlik merkezli olduğunu söylemek 

mümkündür. Türkiye‟nin inĢa etmek istediği güvenlik politikasının yakın coğrafyada 

bulunan ülkelerde oluĢacak yeni bir Türkiye imajı ile desteklenmesi bir gereklilik olarak 

gündeme gelmiĢtir. Tarihin yeni bir yorumunu da içeren bu güvenlik kültürü Osmanlı 

geçmiĢini reddetmek yerine onunla barıĢmayı amaçlamıĢ ve komĢu ülkelerle kültürel ve 

tarihi bağlar özel bir önem kazanmıĢtır. Bu açıdan yumuĢak güç güvenlik politikasındaki 

değiĢimin nedeni olmaktan çok sonucu olmaktadır.  

Literatürde baĢvurulan bu açıklama yöntemleri genellikle dıĢ ya da iç politikadaki 

dönüĢüme odaklanmakta, ulusal güvenlik politikalarında ve güvenlik kavramında yaĢanan 

dönüĢüme dolaylı olarak yer vermektedirler. Bu yaklaĢımlar önemli bulgular sunmakla 

birlikte doğrudan güvenlik alanını ilgilendiren çözümlemelerde bütünlüklü bir yaklaĢım 

sunamamaktadırlar. Türkiye‟nin güvenlik politikalarındaki ya da ulusal güvenlik 

kavramının tanımlanmasındaki dönüĢümü inĢacı kuram çerçevesinde ele alan literatür ise 

daha bütünlüklü bir çözümleme çerçevesi sunabilmektedir (Karaosmanoğlu, 2000; Cizre, 

2003; Bilgin, 2005). Bu literatür kimlik kavramı üzerinden bir çerçeve çizmekte ve 
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Türkiye‟nin içsel ve dıĢsal olarak kendi kimliğini nasıl tanımladığı sorusuna yanıt arayarak 

güvenlik politikasındaki dönüĢümü açıklamaya çalıĢmaktadır. Söz konusu literatür geniĢ 

bir alana yayılmaktadır. Ulusal güvenlik kavramının yanı sıra Türk dıĢ politikasında 

yaĢanan kimlik arayıĢlarını (Bozdağlıoğlu, 2003; Ereker, 2010), ikili iliĢkilerde ve belirli 

sorun alanlarında kimliğin rolünü (Gündoğdu, 2001; Rumelili, 2008), güvenlikleĢtirilmiĢ 

alanlar olarak dıĢ politika meselelerini (Kaliber, 2005; Aras ve Karakaya Polat, 2008) ele 

alan geniĢ bir literatür mevcuttur. Bu literatür inĢacı yaklaĢımların sunduğu bütünlüklü ve 

çok yönlü kavramsal araçlara dayanmaktadır.    

Bu tez inĢacı yaklaĢımlara dayalı bir çözümleme yapmayı hedeflemektedir. ĠnĢacı 

yaklaĢımlar lehine bir tercih yapıldığı noktada tezin temel araĢtırma sorusu Türkiye‟nin 

güvenlik politikalarını belirleyen toplumsal süreçlerin ne olduğu sorusu olmaktadır. 

ĠnĢacılığın diğer yaklaĢımlardan farkı toplumsal bir çözümleme yoluna gitmesidir. Bu 

tercihin altında yatan temel varsayım güvenlik kavramına yönelik anlayıĢlarımızın, tehdit 

algı ve tanımlamalarımızın ve bunların neticesinde izlenen güvenlik politikalarının 

toplumsal olarak inĢa edildiğidir. ĠnĢacı yaklaĢımda uluslararası iliĢkiler alanı yapının ve 

öznelerin birbirlerini karĢılıklı olarak inĢa ettikleri ve inĢa edilmiĢ öznelerin birbirleri ile 

karĢılaĢtıkları bir alan olarak tanımlanmaktadır. Güvenlik kavramı ve güvenlik pratikleri 

ise özneler arası iliĢkilerin bir boyutunu oluĢturan ve özneler arası anlamlarca üretilen 

süreçlerdir. Bu tezde ulusal güvenlik toplumsal süreçlerde inĢa edilmiĢ bir kavram olarak 

ele alınmaktadır ve Türkiye‟nin yakın dönem güvenlik politikasında yaĢanan değiĢim yine 

toplumsal süreçlerde meydana gelen geliĢmeler bağlamında değerlendirilecektir.  

Toplumsal süreçler ile iki yönlü bir süreç kastedilmektedir. Birincisi Türkiye‟nin 

uluslararası düzeyde diğer uluslararası özneler ile girdiği toplumsal iliĢkiler ve bu iliĢkiler 

içerisinde inĢa etmiĢ olduğu kimliktir. Bu kimlik güvenlik politikasının dıĢsal boyutunu 

ifade etmektedir. Ġkincisi ise ulusal düzeyde öznelerin girmiĢ oldukları toplumsal iliĢkiler 

ve bu iliĢkilerin devlet kimliğinin belirlenmesinde oynadıkları roldür. Burada ulusal 

düzeyde tüm aktörlerin birbirleriyle iliĢkileri değil Türkiye‟nin ulusal güvenlik 

politikalarının belirlenmesinde rol oynayan baĢlıca aktörlerin iliĢkileri önem taĢımaktadır. 

Görüldüğü üzere inĢacı yaklaĢım, iç ve dıĢ etkenleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki 

çözümlemeleri bütünlüklü olarak ele almamıza yardım edecek kuramsal çerçeveyi 

sunmaktadır. Bu çerçevenin temel kavramı ise kimlik olmaktadır. Toplumsal iliĢkilerde 

özneler arası anlamlarca üretilen kimlikler, devletlerin tehdit algılarını ve güvenlik 



9 

tanımlarını belirlemektedirler. O halde Türkiye‟nin güvenlik politikalarında konjonktürel 

değiĢimin dıĢında köklü bir dönüĢümün ya da eskisinden farklı yeni bir güvenlik 

politikasının olup olmadığı Türkiye‟nin kimliğinde bir değiĢim olup olmadığı sorusunun 

yanıtında gizlidir. Bu doğrultuda tezin baĢlıca amacını Türkiye‟nin devlet kimliğindeki 

süreklilik ve değiĢimin açıklanması ve bu unsurların güvenlik politikalarındaki 

sonuçlarının ortaya konulması oluĢturmaktadır.   

Tez beĢ ana bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünün ardından ikinci bölümde tez 

boyunca kullanılacak temel kavramlar ele alınacaktır. Öncelikle „ulusal güvenlik‟ kavramı 

ile ne kastedildiği hangi siyasal ve toplumsal süreçlerin ulusal güvenlik kapsamına girdiği 

tartıĢılacaktır. Böylece Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikası tartıĢılırken çözümlenmesi 

gereken temel parametreler ortaya konulacaktır. Daha sonra inĢacı yaklaĢımlara ve bu 

yaklaĢımların güvenlik alanında sundukları kavramsal araçlara yer verilecektir. Böylece 

tezin temel varsayımları ortaya konulmuĢ olacaktır. Tezin kuramsal ve kavramsal çerçevesi 

sunulduktan sonra üçüncü bölümde tarihsel bir çerçeve oluĢturulmak istenmektedir. 

Türkiye‟nin güvenlik politikalarında süreklilik ve değiĢimin ölçüsünü belirlemenin en 

sağlıklı yolu konunun tarihi süreçte ala alınarak karĢılaĢtırmalı bir yaklaĢım 

kullanılmasıdır. Bu tarihsel çerçeve oluĢturulduktan sonra güvenlik politikasındaki 

değiĢimin ne oranda olduğu ve ne yönde ilerlediği daha iyi anlaĢılacaktır. Dördüncü 

bölümde ise tezin ele aldığı asıl dönem olan 1998-2012 arası güvenlik politikalarının 

çözümlemesi yapılmaya çalıĢılacaktır. Tezin temel iddiaları bu bölümde tartıĢılacaktır. 

Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular değerlendirilecektir.  
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2. ULUSAL GÜVENLĠĞĠN ÇÖZÜMLEMESĠ: KURAMSAL 

ÇERÇEVE  

Tezin bu bölümü kuramsal ve kavramsal çerçevenin oluĢturulmasını amaçlamaktadır. 

Bölüm dört kısımdan oluĢmaktadır. Öncelikle güvenlik kavramı ele alınacaktır. Bu kısım, 

tezin temel kavramının güvenlik olması ve esas olarak ulusal güvenlik politikasının 

çözümlenecek olması nedeniyle önem taĢımaktadır. Güvenliğin nasıl tanımlanabileceğinin 

yanı sıra hangi sorunların güvenlik politikası kapsamına girdiği tartıĢılacaktır. Ġkinci olarak 

inĢacı yaklaĢımlar ele alınacaktır. ĠnĢacılık tezin kuramsal bakıĢ açısı olarak 

benimsenmektedir ve inĢacılığın sunduğu kavramsal araçlar ile kuramsal çerçeve 

açıklanacaktır. Üçüncü kısımda ise tezin temel argümanlarına, varsayımlarına ve 

kavramlarına yer verilecektir. Son kısımda Türkiye‟nin güvenlik politikasına dair literatür 

gözden geçirilerek, hem Türkiye‟nin güvenlik politikasındaki temel meseleler hem de 

güvenlik literatürünün yoğunlaĢtığı alanlar ortaya konulacaktır. Tezin bu literatür 

içerisindeki konumu açıklandıktan sonra tezin analitik çerçevesi tartıĢılacaktır.  

2.1. Güvenlik Üzerine Kuramsal TartıĢmalar  

2.1.1. Güvenlik kavramı  

Toplumsal bilimlerde kullanılan birçok kavram gibi güvenlik kavramı da 

tanımlaması oldukça zor bir kavramdır. Bu zorluğun nedeni geniĢ bir alanda aranabilir. 

Örneğin Terriff, Croft, James ve Morgan (1999: 2) güvenlik çalıĢmalarının uluslararası 

iliĢkilerin bir alt dalı olduğunu ve uluslararası iliĢkiler kuramındaki bölünmelerin tanım 

yapmayı güçleĢtirdiğini ileri sürerler. Bock ve Berkowitz (1966: 124) ise tanım yapmanın 

zorluğunu güvenlik alanındaki araĢtırmaların -özellikle ilk yıllarda- teknik konulara dayalı 

olmasına ve gizlilik ihtiyacı duyulmasına, ayrıca disiplinlerarasılık nedeniyle farklı 

alanlardan gelen araĢtırmacıların farklı yöntemler kullanmalarına bağlamaktadırlar. 

Üzerinde herkesin uzlaĢabileceği bir tanıma ulaĢmadaki zorluğun yanı sıra literatürde 

güvenliği kavramsal düzeyde ele alan çalıĢmaların azlığına da dikkat çekilmektedir (Nye 

ve Lynn-Jones, 1988: 12). Güvenliğin tanımlanması konusunda yapılan ilk önemli 

çalıĢmada Wolfers (1952: 485) güvenliği “kazanılmıĢ değerlere yönelik tehditlerin 

olmaması” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu anlamıyla güvenlik bir ulusun az ya da çok sahip 

olduğu veya sahip olma gayesi taĢıdığı bir değer olarak ele alınır. Güvenliği kavramsal 
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düzeyde ele alan bir diğer çalıĢmada Herz (1950) güvenlik ikilemi kuramını ortaya 

atmıĢtır. Bu kurama göre savunma amacıyla silahlanan bir devlet istemeden de olsa diğer 

devletler için bir güvensizlik sebebine dönüĢmekte ve onların da tepkisel olarak 

silahlanmasına yol açmaktadır. Güvenlik sağlama amacıyla artırılan askeri yetenekler yeni 

güvensizliklere neden olmaktadır. Bu iki çalıĢma dıĢında güvenlik çalıĢmalarının ilk 

yıllarında kavramsal çalıĢmalara rastlamak oldukça güçtür. Bunun yerine görgül 

araĢtırmalara öncelik verilmiĢtir.  

Güvenlik çalıĢmalarının ortaya çıktığı ilk yıllarda kavramsal ve kuramsal 

çözümlemeler yerine görgül araĢtırmalara ağırlık verilmesi güvenliğin zayıf bir Ģekilde 

kavramsallaĢtırılmasına neden olmuĢtur. Kavramsal çalıĢmaların zayıflığı daha genel ve 

derin bir güvenlik anlayıĢının geliĢmesini önlemiĢ ve görgül araĢtırmalarda görülen 

anlaĢmazlıkların kaynağı olmuĢtur. Buzan (2007: 29-32) güvenlik hakkındaki düĢüncelerin 

azgeliĢmiĢliği hakkında beĢ olası neden sıralamaktadır: 1) Güvenlik tanımlaması zor bir 

kavramdır; 2) Güvenlik, güç kavramı ile büyük ölçüde örtüĢmektedir; 3) Gerçekçilik 

dıĢındaki yaklaĢımlar güç ve güvenlik yerine farklı kavramsallaĢtırmalara yönelmiĢlerdir; 

4) Özellikle strateji çalıĢmaları görgül sorunlarla ilgilenmiĢtir; 5) Politika yapıcılar 

güvenlik kavramının muğlaklığını kendi amaçlarını haklılaĢtırmak için yararlı 

bulmuĢlardır. Baldwin (1997/2003: 9-15) ise azgeliĢmiĢ kavram ile geliĢmiĢ kavram 

arasındaki farka dair tatmin edici bir açıklama getirmediği için Buzan‟ı eleĢtirmekte ve 

sorunun güvenlik kavramının özünden değil araĢtırmacıların kavramsal çalıĢmaları ihmal 

etmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu görüĢe göre güvenlik azgeliĢmiĢ değil 

ihmal edilmiĢ bir kavramdır. 

Güvenliğin kavramsallaĢtırılması konusunda yeni güvenlik çalıĢmalarının yaklaĢımı 

ise tüm zaman ve mekânlarda geçerli olacak bir tanımın mümkün olmaması nedeniyle 

güvenliğin türetilmiĢ bir kavram olarak ele alınması yönündedir. Örneğin Booth‟a (1997: 

106) göre güvenlik bizim ondan ne anladığımıza iliĢkindir ve özneler-arası iliĢkiler yoluyla 

yaratılan bir epifenomendir. BaĢka bir deyiĢle güvenlik kavramı üzerindeki anlaĢmazlık 

farklı siyasi bakıĢlardan ve felsefi görüĢlerden türemektedir. Bu farklılaĢmaları çözmek 

mümkün olmadığı için güvenlik kavramını analitik hale getirirken kesin bir tanım yapmak 

yerine belirli ayrıntılara gerek duyulmaktadır. Güvenlik kavramının ayrıntılandırma 

yoluyla tanımlanmasına Wolfers (1952: 483) da dikkat çekmiĢtir. Güvenlik kavramını 

ayrıntılandırma noktasında yanıt bulmamız gereken iki temel soru ise „kimin güvenliği?‟ 
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ve „hangi tehditlere karĢı güvenlik?‟ sorularıdır. Bu soruların yanıtlanması, yani „güvende 

olması gereken‟ bir güvenlik nesnesinin ve bu nesneye yönelmiĢ çeĢitli tehditlerin 

varsayılması güvenlik çözümlemelerinin çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır (Terriff v.d., 

1999: 3).  

„Kimin güvenliği?‟ sorusuna geleneksel olarak verilen yanıt devlettir. Güvenlik, 

korunması gereken bir atıf nesnesinin (referent object) varlığına iliĢkindir ve genellikle bu 

nesnenin devlet olduğu kabul edilir. Bununla birlikte farklı atıf nesneleri saymak 

mümkündür: ulus, etnik ya da dini grup, birey, çevre ya da dünyanın kendisi vs. „Kimin 

güvenliği?‟ sorusuna verilen farklı yanıtlar devlete atfedilen öncelikli role iliĢkin bir itiraz 

doğurmakta ve baĢlıca atıf nesnesinin ne olduğu meselesi güvenlik çalıĢmalarının temel 

tartıĢmalarından birini oluĢturmaktadır. Günümüzde hâkim kanı, güvenliğin tek atıf 

nesnesinin devletler olmadığı fakat devletin önceliğinin sürdüğü yönündedir. Birçok 

yaklaĢım farklı atıf nesnelerine baĢvurmanın devlet güvenliğinin analitik ve normatif 

açıdan taĢıdığı önceliği ortadan kaldırmadığını, aksine, diğer atıf nesnelerinin güvenliğini 

sağlama açısından devletin en iyi araç olduğunu ileri sürer (Buzan ve Hansen, 2009: 10-

11).  

„Hangi tehditlere karĢı güvenlik?‟ sorusunda ise tartıĢmanın ana ekseni tehditlerin 

içeriden mi yoksa dıĢarıdan mı kaynaklandığıdır. Bu tartıĢmada devlet baĢlıca atıf nesnesi 

olmakta ve devlete yönelik tehditlerin kaynağı sorgulanmaktadır (Buzan ve Hansen, 2009: 

11). Geleneksel yaklaĢımlar baĢlıca tehdidin diğer devletlerden kaynaklandığını ve askeri 

bir karakter taĢıdığını savunurlar. Ancak tehditler zamana ve mekâna göre 

farklılaĢmaktadır. Bu konuda Wolfers (1952: 482), Amerikan ulusal çıkarlarının Ġkinci 

Dünya SavaĢı öncesinde ekonomik temelde, savaĢ sonrasında ise güvenlik temelinde 

tanımlandığı ve tehdit algısının Soğuk SavaĢ‟la birlikte ekonomik buhran ve toplumsal 

reform gibi iç meselelerden dıĢ düĢmanlara ve saldırganlıklara yöneldiği örneğini verir. 

Geleneksel yaklaĢımların tehditleri askeri meselelerle sınırlamalarına yönelik eleĢtiriler 

1980‟lerden itibaren artmıĢ ve güvenliğin askeri konuların dıĢında farklı boyutlarının 

olduğu, askeri olmayan tehditlerin de bulunduğu tezleri yükselmiĢtir. Bu kapsamda önemli 

çalıĢmalardan biri Richard H. Ullman‟a aittir. Ullman‟a (1983: 133) göre  

Ulusal güvenliğe yönelik tehditler (1) bir devlette yaĢayan insanların yaĢam 

kalitelerinin sert biçimde ve nispeten kısa vadede bozulması tehlikesini doğuran (2) 

hükümetin ya da devlet içerisindeki hükümet dıĢı birimlerin (kiĢiler, gruplar, 
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kurumlar) önlerindeki politika seçeneklerini daraltan hareketler ya da bir dizi 

geliĢmelerdir.  

Bir baĢka örnekte, Kopenhag okulu tehditleri çeĢitlendirmiĢ ve sektörlere göre 

sınıflandırmıĢtır. Bu sınıflamaya göre siyasi, askeri, toplumsal, ekonomik ve çevresel 

tehditler baĢlıca sektörleri oluĢturmaktadır (Buzan, 2007: 107-119; Buzan, Wæver ve de 

Wilde, 1998: 7-8) Bu sektörler aynı zamanda güvenlik çalıĢmalarının odaklandığı baĢlıca 

sorun alanlarını da belirtmektedir.  

Özetle güvenlik çalıĢmalarının geliĢimi atıf nesnesinin ne olduğu ve ona yönelik 

tehditlerin neler olduğu sorularına verilen farklı yanıtlar tarafından biçimlenmiĢtir. 

Güvenliği ayrıntılandırmaya yarayan bu sorulara ek olarak farklı sorular da araĢtırmacılar 

tarafından tartıĢılmıĢtır. Bu sorulardan biri güvenliğin maliyeti ve değerine iliĢkindir. Bu 

soruyu gündeme getiren husus bir değer olarak güvenliğin öteki değerlerden feragati 

gerektirmesi ve güvenliğin öteki değerlere göre ne kadar öncelikli olduğunun bir tartıĢma 

yaratmasıdır. Güvenliğin hangi araçlar ve yöntemlerle sağlanacağı, ne kadar güvenliğin 

yeterli olacağı gibi sorular da güvenlik çalıĢmalarının gündeminde yer almaktadır. Bu 

sorular artırılabilir. Güvenlik kavramına kesin bir tanım getirmek yerine çeĢitli sorulardan 

yola çıkarak kavramı ayrıntılandırmak ve yapılacak çözümlemenin kuramsal çerçevesini 

çizmek mümkündür. Güvenlik kavramını tanımlamak her ne kadar zor ve tartıĢmalı olsa da 

güvenlikten bahsedildiğinde ve güvenlik üzerine çalıĢılırken hangi atıf nesnelerinin hangi 

unsurlarca nasıl tehdit edildikleri ve hayatta kalmak için ne yapabilecekleri ile 

ilgilenilmektedir (Collins, 2013: 2).  

2.1.2. Geleneksel güvenlik çalıĢmaları  

Güvenlik çalıĢmalarının doğuĢunda iki etken rol oynamıĢtır: Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu sistem ve nükleer teknolojide yaĢanan hızlı ilerleme 

(Bock ve Berkowitz, 1966: 122). Nükleer silahların en büyük hamilleri olan ve ideolojik 

karĢıtlık içinde bulunan iki süper güç arasındaki rekabet güvenlik çalıĢmalarının çıkıĢ 

noktası olmuĢtur. Diğer yandan nükleer silahlar savaĢın anlamını değiĢtirmiĢ ve savaĢı 

kendi kendini yok etmekle de sonuçlanabilecek bir politika seçeneği haline getirmiĢtir. 

Böylece savaĢ, sadece askeri uzmanlara bırakılamayacak kadar ciddi bir sorun haline 

gelmiĢ ve sivil uzmanlara duyulan ihtiyaç artmıĢtır (Nye and Lynn-Jones, 1988: 8). Bu 

geliĢmeyle birlikte güvenlik konularına ilgisi askeri ve diplomatik tarih ile sınırlı kalan ve 
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savaĢ çalıĢmaları, askeri strateji, jeopolitik gibi kavramları tercih eden sivil araĢtırmacılar 

güvenlik kavramını anahtar kavram olarak kullanmaya baĢlamıĢlardır (Buzan ve Hansen, 

2009: 1-2). Bu kavramsal dönüĢüm güvenlik çalıĢmaları olarak adlandırılan alt disiplinin 

doğuĢunu mümkün kılmıĢtır.  

Güvenlik çalıĢmaları ortaya çıktığı ilk yıllarda kendisini askeri/stratejik konularla 

sınırlamıĢ ve daha çok strateji çalıĢmaları adıyla anılmıĢtır. Güvenlik gündemi 

askeri/stratejik konuları aĢmaya baĢladıktan sonra ise strateji çalıĢmaları güvenlik 

çalıĢmalarının bir alt-disiplini haline gelmiĢtir. Strateji çalıĢmaları, Soğuk SavaĢ‟ın 

etkisiyle rakip kutupların askeri kapasitelerine odaklanmıĢ ve askeri sektör ile ilgilenmiĢtir. 

Güvenlik pratikleri ise uluslararası ortamdaki güvensizliklerle mücadele üzerine inĢa 

edilmiĢ ve nükleer silahlar baĢlıca güvensizlik kaynağı olarak görüldüğü için güvenliğin 

askeri olmayan unsurları göz ardı edilmiĢtir (Terriff v.d., 1999: 63-64). Güvenlik askeri 

güç konuları ile iç içe geçmiĢ, güç ve çıkar kavramları ile çok yakın bir anlam iliĢkisi 

içerisinde kullanılmıĢ, kuvvet kullanımı ve kullanma tehdidi strateji çalıĢmalarının 

merkezinde yer almıĢtır. Ekonomik güç, siyasal istikrar, enerji kaynakları, teknoloji vb. 

unsurların önemi kabul edilmekle birlikte bunlara askeri kapasiteye etkileri bağlamında 

dolaylı bir değer atfedilmiĢtir (Buzan and Hansen, 2009: 12).  

Askeri/stratejik konulara odaklanmanın yanı sıra geleneksel güvenlik çalıĢmaları 

devlet merkezli bir yaklaĢımı savunmuĢtur. BaĢlıca odak noktası olarak askeri gücün 

seçilmesi en geniĢ askeri güç kullanım olanaklarına sahip ve gücün en çok yoğunlaĢtığı 

siyasal aktör olan devletin uluslararası iliĢkilerin temel aktörü olarak kabul edilmesini 

beraberinde getirmiĢtir (Terriff v.d., 1999 63-64). Geleneksel güvenlik yaklaĢımları 

güvenlik çalıĢmalarının merkezine devleti yerleĢtirmiĢ, diğer atıf nesnelerinin varlığını 

kabul etse de bunların güvenliğini sağlama açısından en iyi aracın yine devlet olduğunu 

ileri sürmüĢ ve devletin analitik ve normatif bakımdan önceliğini savunmuĢlardır. 

Kolodziej‟e (2005: 25-27) göre bunun bir nedeni devletlerin günümüzde dünya nüfusunun 

temel siyasi örgütlenme biçimi olması, diğer nedeni modern devletin meĢru Ģiddet 

kullanma tekeline, yani güvenliği sağlama iĢlevine sahip olmasıdır.  

Güvenlik çalıĢmalarının ortaya çıkıĢı aynı zamanda belli bir mekâna iliĢkindir. 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde (ABD) geliĢme fırsatı bulan güvenlik çalıĢmalarının 

araĢtırma gündemini de Amerikan güvenlik sorunları oluĢturmuĢtur. Bu nedenle güvenlik 
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çalıĢmaları politika güdümlü bir alan olmuĢtur. Güvenlik çalıĢmalarının; üniversitelerin 

aksine disiplinlere göre örgütlenmeyen, sorun odaklı çalıĢan ve disiplinler arası çalıĢmalara 

yoğunlaĢan Think Tankler bünyesinde Ģekillenmesi (Weaver, 1989) politika güdümlülüğün 

bir göstergesidir. Güvenlik çalıĢmaları, bu dönemde Sovyet tehdidi ile mücadele 

noktasında çözümler arayan, görgül çalıĢmalara ağırlık veren ve farklı disiplinlerden gelen 

araĢtırmacılar tarafından biçimlendirilmiĢtir. Amerikan merkezlilik nedeniyle ana tartıĢma 

çizgisini Sovyet tehdidi ile nasıl baĢ edileceği oluĢturmuĢtur. ABD‟nin Moskova 

büyükelçiliğini de yapmıĢ olan George F. Kennan‟ın (1947) X ismiyle oldukça erken bir 

tarihte yayınladığı makalesi güvenlik çalıĢmalarının baĢlıca gündemini göstermesi ve 

ABD‟nin Soğuk SavaĢ boyunca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‟ne (SSCB) karĢı 

uyguladığı politikaları etkilemesi bakımından önemli bir örnektir. Kennan, Sovyet 

liderlerinin komünist ideolojinin üstünlüğü ve kapitalizmin yıkılması Ģeklindeki düĢünce 

yapısıyla hareket ettiklerinin, uzun vadede yayılmacı eğilimlerinden vazgeçmeyeceklerinin 

ve SSCB‟nin taktiksel hamlelerine karĢı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizmiĢtir.  

Kennan‟ın sözünü ettiğimiz makalesinin gösterdiği üzere güvenlik çalıĢanları ve 

politika yapıcılar düĢman ve saldırgan bir devletin mevcut olduğu varsayımıyla hareket 

etmiĢ, onun sisteme neden karĢı çıktığı ile ilgilenmemiĢ ve sadece onun çeĢitli stratejilerle 

olası bir saldırıdan nasıl alıkonacağına kafa yormuĢlardır. Bu durum güvenlik 

çalıĢmalarında gerçekçi uluslararası iliĢkiler kuramlarının egemen olmasının bir 

sonucudur. Bu noktada gerçekçiliğin sıklıkla baĢvurduğu içerisi/dıĢarısı ayrımı büyük 

önem taĢımaktadır. Ġçerisi hiyerarĢik olarak yapılanmıĢ, devletin sağladığı güvenlik 

Ģemsiyesinin altında biçimlenen bir ortamdır. ÇeĢitli güvensizlikler bulunsa da bunlar 

geçicidir. DıĢarısı, ise güvenliği sağlayacak merkezi bir kurumun olmadığı, anarĢik, 

güvensizliğin normal ve sürekli olduğu bir ortamdır (Terriff v.d., 1999: 38). Uluslararası 

ortamdaki güvensizliği verili ve doğal bir koĢul olarak gören gerçekçi yaklaĢım Soğuk 

SavaĢ boyunca Hobbesçu ulusal güvenlik anlayıĢının pekiĢmesine yol açmıĢtır 

(Haftendorn, 1991: 8). Bu anlayıĢa göre tehditler esas olarak dıĢ ortamdan ve düĢman 

devletlerden kaynaklanmaktadır ve güvenliği iç değerlerin dıĢ tehditlere karĢı korunması 

olarak tanımlamak mümkündür (Bock and Berkowitz, 1966: 135).  

Soğuk SavaĢ‟ın son dönemlerinde gerçekçi uluslararası iliĢkiler kuramına ve 

geleneksel güvenlik yaklaĢımlarına yönelik çeĢitli eleĢtiriler yönelmiĢ ve bu eleĢtirilere en 

güçlü yanıt yeni-gerçekçiliğin kurucusu Waltz‟tan (1979) gelmiĢtir. Kennan‟ın aksine 
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Waltz birim düzeyinde değil sistem düzeyinde bir çözümlemenin çok daha açıklayıcı 

olduğunu vurgulamıĢtır. Waltz‟a göre güvensizlik durumu Sovyet tehdidinin varlığından 

değil uluslararası sistemin yapısından kaynaklanmaktadır. Sürekli bir güç mücadelesinin 

yaĢanması ve güvenliğin sağlanması noktasında kendine-yardım ilkesinin geçerli olması, 

güç kullanımına dayanma gerekliliği, ahlaki değerlerin sınırlı olarak kullanılması ve 

güvenlik ikileminin geçerli olması uluslararası politikadaki güvensizliğin temel 

nedenleridir. Güvensizlik uluslararası politikanın tanımlayıcı karakteridir ve bu ortamda 

güvenlik en yüksek amaç olarak belirmektedir (Waltz, 1979: 126). Bununla birlikte bazı 

sistemler nispi bir istikrar ortamı yaratabilmektedir. SSCB yayılmacı askeri 

politikalardansa nükleer iki kutupluluğu sürdürmenin kendi çıkarına olduğunu fark 

edebilecek rasyonel bir aktördür ve iki kutuplu sistem istikrarlı bir uluslararası ortam 

sunmaktadır (Waltz, 1964).  

2.1.3. Güvenliğin yeniden tanımlanması  

Ġki kutupluluğun ve nükleer rekabet koĢullarının bir sonucu olarak ortaya çıkan 

güvenlik çalıĢmaları Soğuk SavaĢ‟ta yaĢanan birtakım geliĢmeler sonrasında bazı meydan 

okumalarla karĢılaĢmıĢtır. Ġlk önemli geliĢme iki kutuplu sistemde görülen yumuĢamadır. 

Bu sayede askeri tehditlerin dıĢında farklı güvenlik sorunlarının gündeme gelmesi mümkün 

olmuĢtur. Bu sorunlardan bazıları kuzey-güney iliĢkileri kapsamında postkolonyal 

güvenlik çalıĢmalarının gündeme taĢıdığı toplumsal ve siyasal güvenlik sorunlarıdır 

(Amin, 1972). Diğer yandan yetmiĢli yıllarda yaĢanan ekonomik bunalımlar ve petrol 

krizleri bağlamında ekonomik güvenlik sorunları gündeme gelmiĢtir (Mondale, 1974). 

Çevresel güvenlik sorunlarının da bu tarihlerde yoğun bir Ģekilde tartıĢıldığı görülmektedir 

(Mathews, 1989). Yeni güvenlik sorunları güvenlik çalıĢmaları alanının Amerikan 

merkezli, statükocu, devlet merkezci ve askeri/stratejik konularla sınırlı olmasını 

sorgulanır hale getirmiĢtir. Bunun yanı sıra güvensizliğin sürekli olmayıp barıĢın 

eriĢilebilir olduğu, devletler arasında iĢbirliğinin mümkün olduğu gibi yaklaĢımlar 

güvenlik çalıĢmalarının temel varsayımlarını tartıĢmaya açmıĢtır.  

Güvenlik çalıĢmalarına yönelik ilk meydan okuma barıĢı eriĢilebilir bir hedef olarak 

gören ve güvenlik ya da strateji gibi kavramlar yerine barıĢ kavramını tercih eden barıĢ 

çalıĢmalarından gelmiĢtir. Bu yaklaĢım devletlerin nükleer kapasitelerine odaklanan strateji 

çalıĢmalarına bir alternatif sunmak istemiĢtir. Aslında barıĢ çalıĢmaları da tıpkı strateji 
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çalıĢmaları gibi caydırıcılık, silahların denetimi, oyun kuramı gibi konulara yönelmiĢ fakat 

statükonun nasıl sürdürüleceğini ya da bir tarafın diğerine nasıl üstünlük sağlayacağını 

değil mevcut durumun nasıl aĢılacağını araĢtırmıĢtır (Dunn, 1991: 63). Güvensizliği verili 

ve değiĢmez kabul eden gerçekçi yaklaĢımlar yerine iĢbirliğinin ve barıĢçıl bir dünyanın 

mümkün olduğunu savunan ve bunun yollarını arayan bir yaklaĢım dile getirilmiĢtir. Bu 

noktada negatif ve pozitif barıĢ çalıĢmalarını ayırmak gerekir. Negatif barıĢ çalıĢmaları 

barıĢı savaĢın olmaması olarak tanımlarken pozitif barıĢ çalıĢmaları barıĢı daha geniĢ 

yorumlayarak yapısal Ģiddet sorununa eğilmiĢ ve daha iyi bir dünyanın nasıl 

kurulabileceğini tartıĢmaya açmıĢtır. BarıĢ çalıĢmalarının en önemli temsilcisi Galtung 

(1969) güvenliği yeteneklerin ve gücün maksimizasyonu olarak tanımlayan gerçekçi 

görüĢlere karĢı çıkmıĢ ve güvenliğe pozitif barıĢ ile ulaĢılabileceğini savunmuĢtur. 

Gerçekçi yaklaĢıma göre güç hiyerarĢi ile ilgiliyken ve amaç en tepeye ulaĢmakken pozitif 

barıĢ çalıĢmalarına göre güç fırsat sağlamakla ilgilidir ve üstünlüğe değil eĢitlik ve adalete 

dayanır (Terriff v.d., 1999: 74).  

Soğuk SavaĢ yıllarında geleneksel güvenlik yaklaĢımlarına yönelen meydan 

okumalardan biri de devlet merkezci anlayıĢı hedef almıĢtır. Bu dönemde devlet temel 

aktör olarak önemini korumuĢ fakat uluslararası örgütler, çok-uluslu Ģirketler ve çeĢitli 

ulusal aktörler (çıkar grupları, seçkinler, siyasi partiler, bürokrasi vs.) dikkate değer bir ilgi 

görmüĢlerdir. Özellikle liberal yaklaĢımların tartıĢmaya açtığı bu yeni aktörler nedeniyle 

ulusal güvenlik kavramı yerine uluslararası güvenlik kavramı tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Bu aynı zamanda bir paradigma değiĢiminin de iĢareti olmuĢtur (Haftendorn, 1991: 8-9). 

Soğuk SavaĢ‟ın son yıllarında uluslararası iliĢkiler alanında etkisini artıran ve güvenlik 

çalıĢmalarında da yankı bulan postyapısalcı yaklaĢım ise doğrudan devleti 

sorunsallaĢtırmıĢ ve güvenliğin atıf nesnesi olarak devletin konumunu sorgulamıĢtır 

(Keyman, 1994). Feminist yaklaĢım ise kadınları hem bir toplumsal grup hem de birey 

olarak atıf nesnesi haline getirmiĢ ve güvenlik çalıĢmalarına yeni bakıĢ açıları sunmuĢtur 

(Enloe, 2000/2003; Tickner, 1992). Devleti sorunsallaĢtıran bu yaklaĢımlar Soğuk SavaĢ 

sonrasında güvenlik çalıĢmalarında yaygın kabul görmeye baĢlayacak olsa da Soğuk SavaĢ 

boyunca devlet baĢlıca güvenlik aktörü olarak değerlendirilmeye devam etmiĢtir. Yine de 

devlet dıĢındaki aktörlerin de güvenlik çalıĢmalarına dâhil olması önemli bir değiĢimdir.  

Geleneksel yaklaĢımlara yönelik bir diğer eleĢtiri Amerikan merkezliliğe iliĢkindir. 

Bu konuda en önemli eleĢtiri bağımlılık okulundan ve postkolonyalizmden gelmiĢtir. 
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Bağımlılık okulu yazarları savaĢın ve güvensizliklerin esas sebebi olarak kapitalist sistemi 

görmüĢlerdir (Frank, 1967). Bu eleĢtiriler güvenlik çalıĢmalarının yönünü doğu-batı 

iliĢkilerinden kuzey-güney iliĢkilerine çevirmiĢtir. Postkolonyal güvenlik çalıĢmaları ise 

kuzey-güney iliĢkileriyle ilgilenmekle birlikte çalıĢmalarında bağımlılık kuramlarından 

farklı olarak güvenlik-kalkınma iliĢkisine odaklanmıĢlardır (Amin, 1972). Güney 

yarımküredeki ülkelerin nükleer/askeri tehditlerle değil ekonomik, siyasal ve toplumsal 

tehditlerle karĢılaĢtıkları ortaya koyulmuĢtur. Devletlerin özgül güvenlik sorunları 

olabileceği dile getirilmiĢ, tehditlerin sadece uluslararası sistemden kaynaklanmadığı ve 

sadece askeri meseleleri içermediği gösterilmiĢtir.  

Güvenlik çalıĢmalarında görülen bu geliĢmeler alanın temel varsayımlarının, yani 

gerçekçi yaklaĢımın sorgulanmasını beraberinde getirmiĢtir. Örneğin 1962 Küba füze 

kriziyle (1962) birlikte güvenlik sorunlarının sıfır toplamlı bir oyun olarak görülmesinin ne 

kadar tehlikeli olduğu ve güvenlik ikileminin yeniden düĢünülmesi gerektiği gündeme 

gelmiĢtir (Jervis, 1978). Böylece, birçok güvenlik sorununun iĢbirliğine dayalı stratejilerle 

aĢılabileceği değerlendirilmiĢtir. Yeni yaklaĢımların doğuĢunda Avrupa‟da yaĢanan 

geliĢmeler de rol oynamıĢ, Avrupa bütünleĢmesi önemli bir ilham kaynağı olmuĢtur. Uzun 

yıllar düĢmanlık iliĢkileri içinde bulunan ve sürekli savaĢan Avrupa devletleri ekonomik 

bütünleĢme yoluyla barıĢın mümkün olduğunu göstermiĢlerdir.  

Bu geliĢmelerin neticesinde güvensizliğin sürekli olduğu bir uluslararası sistemi 

değil iĢbirliğini ve bütünleĢmeyi esas alan yaklaĢımlar ve barıĢın mümkün olduğu kabulü 

öne çıkmıĢtır. Bu yaklaĢımların baĢında yeni-liberal kurumsalcılık gelmektedir (Oye, 1985; 

Keohane ve Martin, 1995). Gerçekçiliğin bazı varsayımlarını paylaĢmakla birlikte, yeni-

liberal kurumsalcılık barıĢın ve iĢbirliğinin mümkün olduğunu ortaya koymuĢtur. Güvenlik 

toplulukları yaklaĢımı da bütünleĢmenin ve iĢbirliğinin önemini vurgulayan bir yaklaĢım 

olarak önem taĢımaktadır. Bu yaklaĢımı ilk kez dile getiren Deutsch ve diğerlerine göre 

devletler sadece istikrarlı bir düzen değil aynı zamanda istikrarlı bir barıĢ da oluĢtururlar. 

Bu bağlamda güvenlik topluluğu “Devletlerin, farklılıklarını savaĢ dıĢı yollarla ortaya 

koyacaklarından emin oldukları bir topluluk hissine ulaĢacakları düzeyde bütünleĢmiĢ 

olmalarıdır” (Deutsch v.d., 2003: 123-124).  

Özetlemek gerekirse Soğuk SavaĢ yıllarında geleneksel güvenlik yaklaĢımlarına 

yönelik üç temel meydan okuma söz konusudur. Birincisi disiplin içi tartıĢmaların bir 
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sonucu olarak ortaya çıkmıĢ, güvenlik kavramının dar askeri tanımının ve devlet 

merkezciliğinin sorgulanmasına yol açmıĢtır. Ġkincisi güvenliğin Amerikan merkezli 

tanımlanmasına ve güvenlik çalıĢmalarının sadece ABD-SSCB çatıĢmasına odaklanmasına 

karĢı çıkılmıĢtır. Bu meydan okuma özellikle barıĢ çalıĢmaları ve üçüncü dünya güvenliği 

kapsamında tartıĢılmıĢtır. Üçüncü meydan okuma ise yeni-gerçekçiliğin güvenlik 

çalıĢmalarında da kabul edilen varsayımlarına yönelik olmuĢ ve devletler arası iĢbirliği 

imkânları araĢtırma gündeminde kendisine yer açmıĢtır. Bu geliĢmeler sonrasında güvenlik 

kavramının yeniden ele alınması ihtiyacı belirginleĢmiĢtir. Ancak bu dönemde güvenliği 

yeniden tanımlamaya yönelik giriĢimler tehditlerin çeĢitliliği üzerine odaklanmıĢtır. Bu 

yeniden tanımlama güvenliğin geniĢletilmesi anlamına gelmektedir. Güvenliğin 

derinleĢtirilmesi, yani güvenlik anlayıĢımızın felsefi anlamda köklü bir değiĢime uğraması 

için Soğuk SavaĢ sonrasını beklemek gerekmiĢtir.  

2.1.4. Soğuk SavaĢ sonrası güvenlik çalıĢmaları  

Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi güvenlik çalıĢmaları açısından çok önemli bir kırılma 

anı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda, güvenlik çalıĢmalarının doğuĢunda iki kutuplu 

uluslararası sistemin ve nükleer rekabetin kurucu bir rol oynadığı belirtilmiĢtir. SSCB‟nin 

çöküĢü bu iki unsurun da ortadan kalkması anlamına gelmiĢtir. Birincisi uluslararası sistem 

artık iki süper gücün karĢı karĢıya geldiği iki kutuplu bir sistem değildir. Yeni sistem tek 

kutupluluk/çok kutupluluk tartıĢmaları arasında halen nasıl tanımlanması gerektiği 

konusunda fikir birliğine varılamayan bir sistemdir. Ġkincisi nükleer silahlar ortadan 

kalkmamıĢ olsa da iki süper güç arasındaki nükleer yarıĢ sona ermiĢtir. Bu iki geliĢme 

güvenlik çalıĢmaları için köklü bir değiĢimi beraberinde getirmiĢtir.  

Sistemik dönüĢümün ardından güvenlik çalıĢmalarının gündeminde ilk sıralarda yer 

alan konu SSCB‟nin yerini kimin alacağı sorusu olmuĢtur. ABD‟nin küresel liderliği 

sürdürüp sürdürmeyeceği, Çin, AB, Japonya gibi aktörlerin yeni süper güçler olup 

olamayacakları ve olurlarsa nasıl bir rekabetin yaĢanacağı hem güvenlik çalıĢmalarında 

hem de uluslararası iliĢkiler literatüründe önemli yer kaplamıĢtır. Bu role en yakın aktör 

olarak Çin‟in konumu özellikle tartıĢılmıĢtır. Ayrıca ABD-Avrupa iliĢkileri bağlamında 

ortak tehdidin ortadan kalkması NATO‟nun yeni rolünün ne olacağı sorularını güvenlik 

çalıĢmalarının önemli konu baĢlıklarından biri haline getirmiĢtir.  
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Bu tartıĢmalar sürerken en ilgi çekici tezlerden birini Huntington (1993) ortaya atmıĢ 

ve SSCB ile yaĢanan askeri/ideolojik rekabetin yerini medeniyetler arasında yaĢanacak 

kültürel rekabetin alacağını ileri sürmüĢtür. Bu tez doksanlı yılların en çok tartıĢılan 

konularından biri olsa da özellikle ABD‟nin tehdit algısında SSCB‟nin oynadığı „öteki‟ 

rolünü ikame edecek bir etki doğurmamıĢtır (Buzan ve Hansen, 2009: 166). 11 Eylül 

saldırıları (2001) ABD‟nin yeni ötekisi olmaya en güçlü adayın herhangi bir medeniyet ve 

bu arada Ġslam medeniyeti değil köktenci terörizm olduğunu göstermiĢtir. Bir diğer ilgi 

çekici yaklaĢım ise Fukuyama‟nın (1992/1999) tarihin sonu tezidir. Fukuyama 

komünizmin çökmesi ile çatıĢmalara yön veren ideolojik evrimin sona erdiğini ve liberal 

demokrasinin insanoğlunun yegâne yönetim biçimi olarak zafere ulaĢtığını ileri sürmüĢtür. 

Huntington ve Fukuyama‟nın tezleri mevcut uluslararası sistemi açıklamakta bazı eksiklere 

ve yanlıĢlara sahip olsalar da çok geniĢ bir zeminde tartıĢılmıĢtır.  

Güvenlik çözümlemelerinde Soğuk SavaĢ sonrasında gözlemlenen bir baĢka geliĢme 

yeni analiz birimlerinin ve atıf nesnelerinin ortaya çıkmasıdır. Bu analiz birimlerinden biri 

olan bölgeler küresel düzeyde düzenleyici ilke olarak iki kutupluluğun çökmesiyle önem 

kazanmıĢtır. Bölgesel alt sistemler iki kutuplu uluslararası sistemin bölgesel ölçekte 

devamı olmaktan sıyrılmıĢ kendi dinamikleri ile öne çıkmıĢlardır. Büyük güçlerin bölgesel 

politikalardaki liderlikleri nispeten zayıflamıĢtır (Buzan v.d., 1998: 9). Bunun neticesinde 

bölgeler sadece bir analiz düzeyi olarak değil baĢlı baĢına bir analiz birimi olarak 

belirmiĢtir. Balkanlarda yaĢanan çatıĢmalar, Körfez SavaĢı (1990-1991), Somali gibi 

ülkelere insani müdahaleler ve benzeri geliĢmeler iki kutupluluğun ortadan kalktığı bir 

ortamda bölgesel ve yerel güvenlik sorunlarının önemini artırmıĢtır.  

Yerel güvenlik sorunlarının önem kazanmasına etnik çatıĢmalar ve insani güvenlik 

sorunları da eĢlik etmiĢtir. Ġnsani güvenlik kavramı ilk olarak BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma 

Programı‟nın  (United Nations Development Programme, 1994: 22) yayınladığı Ġnsani 

Kalkınma Raporu‟nda ifadesini bulmuĢtur. Bu mesele akademik çalıĢmaların yanı sıra 

siyasi aktivistlerin de gündeminde geniĢ bir yer kaplamıĢ ve güvenliğin toprak bütünlüğü, 

ulusal çıkar ve nükleer caydırıcılığın ötesinde evrensel kaygıları da içermesi gerektiği ileri 

sürülmüĢtür. Bireyler güvenliğin atıf nesnesi olarak önem kazanmıĢ, insan yaĢamı ve 

yaĢam kalitesine dair meselelere güvenlik çalıĢmalarında yer açılmıĢtır. Soğuk SavaĢ 

sonrası dönem güvenliğin atıf nesnelerinin giderek çeĢitlendiği bir dönem olmuĢtur.   
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Güvenliğin insani boyutlarının önem kazanması güvenlik algımızı biçimlendiren 

toplumsal süreçlerin ve kimliklerin tartıĢılmasını beraberinde getirmiĢtir. Bu değiĢim 

Amerikan merkezli güvenlik çalıĢmalarını derinden etkilemiĢtir. Güvenlik çalıĢmaları 

gündeminin Amerikan çıkarlarına olan bağımlılığı ortadan kalkmaya baĢlamıĢtır. Bu yeni 

yaklaĢımlar özellikle Avrupalı akademik çevrelerde ortaya çıkmıĢtır. Yeni güvenlik 

çalıĢmaları ABD‟den temsilcilere de sahip olmasına rağmen özellikle Avrupa‟da 

yoğunlaĢmıĢtır (Wæver, 2004: 5). Güvenlik çalıĢmalarındaki ABD hegemonyası 

zayıflamıĢ Avrupalı bakıĢ açısı güçlenmiĢtir. Bu ayrıĢma güvenlik politikalarında da 

gözlenmiĢtir. ABD realist varsayımlardan hareketle güç eksenli güvenlik politikasını temsil 

etmeyi sürdürürken; AB insan hakları, azınlık hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi 

ilkelerden hareketle insani boyutları da içeren bir güvenlik politikasını temsil etmiĢtir.  

Amerikan merkezliliğin sorgulanmasını yeni-gerçekçi kuramın da eleĢtirilerle 

karĢılaĢması izlemiĢtir. Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi hem uluslararası iliĢkiler alanında hem 

de güvenlik çalıĢmalarında yeni-gerçekçiliğin hâkim söylemine ciddi bir darbe vurmuĢtur. 

Uluslararası politikada güvensizliğin sürekli ve değiĢmez olduğu, bu güvenlik sorununu 

aĢmak için devletlerin siyasi/askeri güç politikaları izlediği varsayımı sarsılmıĢtır. 

Sistemsel dönüĢümü açıklama noktasında tatmin edici yanıtlar veremeseler de yeni-

gerçekçi yazarlar uluslararası iliĢkilerde anarĢik sistemin ve güç mücadelelerinin 

sürdüğünü, çatıĢma riskinin halen geçerli ve yüksek olduğunu, devletlerin buna hazırlıklı 

olmazlarsa ağır bedeller ödeyebileceklerini ileri sürmektedirler (Mearsheimer, 1990).  

Kuramsal düzeyde yaĢanan bu dönüĢüm genel olarak uluslararası iliĢkiler kuramında 

yaĢanan Üçüncü TartıĢma ile iliĢkilidir. Uluslararası iliĢkiler kuramında Üçüncü TartıĢma 

olarak anılan ve esasen epistemolojik bir tartıĢmayı yansıtan rasyonalizm/reflektivizm 

tartıĢması (Keohane, 1988) güvenlik çalıĢmalarında da yansımasını bulmuĢtur. Reflektivist 

kampta yer alan postyapısalcılar gerçek dünyaya dair bilginin bilimselliğini ve nesnelliğini 

kabul etmemiĢ, bu bilginin öznel bir süreçte edinildiğini ileri sürmüĢlerdir (Ashley, 1984). 

Rasyonalistler ise bu yaklaĢımın güvenlik çalıĢmalarını gerçek dünyadan koparacağı 

eleĢtirisi getirmiĢlerdir. Bununla birlikte rasyonalist kampta yer alan Walt bir özeleĢtiri 

yaparak herhangi bir toplumsal bilim aracının değerinin gerçek insan hayatına dair ne 

anlattığı ile ölçülebileceğini, pozitivist ve bilimselci yaklaĢımların güvenlik politikalarının 

açıklanmasındaki yeteneklerinin hayal kırıcı olduğunu dile getirmiĢtir (Walt 1991/2003: 

91-92).  



23 

Görüldüğü üzere Soğuk SavaĢ yıllarında güvenlik çalıĢmalarında yaĢanan dönüĢüm 

güvenliğin geniĢletilmesi anlamına gelmiĢ fakat Soğuk SavaĢ sonrasında geniĢlemeden 

ziyade derinleĢme ortaya çıkmıĢtır. Nükleer rekabetin devam ettiği bir ortamda geleneksel 

yaklaĢımları savunmak kolay görünmektedir fakat Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi askeri 

konuları ve nükleer rekabeti analizin merkezine yerleĢtiren geleneksel yaklaĢımları daha 

kırılgan hale getirmiĢtir. Bu nedenle güvenlik kavramının yeniden tanımlanması ve 

güvenlik çalıĢmalarının köklü bir felsefe değiĢikliği yaĢaması esas olarak Soğuk SavaĢ 

sonrasına denk gelmektedir. Bu dönüĢüm disiplin-içi bir tartıĢma baĢlatmıĢtır. Böylece 

güvenliğin ne olduğu ve güvenlik çalıĢmalarının hangi konulara yoğunlaĢması gerektiği 

tartıĢmalarına büyük bir canlılık gelmiĢtir. Yeni güvenlik çalıĢmaları askeri olmayan 

tehditlere odaklanarak güvenlik çalıĢmalarının kapsamını geniĢletirken geleneksel 

yaklaĢımlar alanın entelektüel tutarlılığı konusunda çekincelerini dile getirmiĢlerdir (Walt 

1991/2003: 73-74). Ancak geleneksel yaklaĢımlar da askeri olmayan konuların önemini 

kabul etmek zorunda kalmıĢlardır ve Soğuk SavaĢ sonrası dönem çok daha kapsamlı bir 

güvenlik tanımını mümkün kılmıĢtır.  

2.1.5. Yeni güvenlik çalıĢmaları  

Soğuk SavaĢın son yıllarında ortaya çıkan güvenlik yaklaĢımları güvenliği yeniden 

tanımlamaya giriĢmiĢ ve güvenlik gündemini ekonomi, çevre, toplum vb. konuları içerecek 

Ģekilde geniĢletmiĢlerdir. Yeni güvenlik çalıĢmaları ise tehdit yelpazesinin geniĢletilmesi 

ile sınırlı kalmamıĢ, bir felsefe değiĢikliğini hedeflemiĢtir. Uluslararası iliĢkilerin hâkim 

paradigması olan ve güvenlik çalıĢmalarının entelektüel bütünlüğünü sağlayan yeni-

gerçekçiliğin Soğuk SavaĢ sonrasında artık baskın bir güce sahip olmaması bu felsefi 

değiĢimi beraberinde getirmiĢtir. Bilgin‟e (2010a: 79) göre “Bir felsefe olarak yeni 

güvenlik, güvenlik anlayıĢ ve uygulamalarının merkezine insanın ihtiyaçlarını 

yerleĢtirmeyi hedefleyen topyekûn bir yenilenme giriĢimidir.” Ġnsanı merkeze almanın yanı 

sıra devletin sorunsallaĢtırılması da söz konusu olmuĢtur. Güvenlik alanında devlet dıĢı 

aktörlere, yani farklı atıf nesnelerine yer vermekten ziyade bizatihi devletin 

sorunsallaĢtırılması hedeflenmiĢtir. Smith‟e (1999: 74) göre yeni güvenlik çalıĢmalarında 

devlet hem güvenlik sağlayan bir aktör hem de güvensizlik kaynağı olarak Janus yüzlü 

doğası ile resmedilmektedir.  
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Yeni güvenlik çalıĢmalarını üç kategoride ele almak mümkündür. Ġlk kategori, 

uluslararası iliĢkiler kuramında süren Üçüncü TartıĢma ekseninde ortaya çıkan ve 

epistemoloji tartıĢmalarını ontoloji vasıtasıyla aĢmaya çalıĢan inĢacı yaklaĢımlardır. ĠnĢacı 

güvenlik çalıĢmaları yeni-gerçekçiliğin temel varsayımlarını sorgulayarak ve güvenlik 

alanında düĢünsel faktörlerin önemini vurgulayarak farklılaĢır. ĠnĢacı güvenlik çalıĢmaları 

bir sonraki kısımda ayrıntılı olarak ele alınacağı için Ģimdilik bu konuya girilmeyecektir. 

Ġkinci kategori, devleti ve devlet merkezli yaklaĢımları sorgulayan ve devletin yerine insanı 

koymayı hedefleyen yaklaĢımlardır. Bu yaklaĢımlar eleĢtirel güvenlik çalıĢmaları olarak 

anılmaktadır. Devlet merkezliliğe yönelik eleĢtirileriyle feminizm ve postkolonyalizm gibi 

yaklaĢımlar da bu kategoride yer alabilirler. Son kategori ise Üçüncü TartıĢmanın 

reflektivist ekseniyle ya da inĢacı yaklaĢımlarla aynı sularda dolaĢan ve güvenliği bir 

söylem olarak ele alan postyapısalcılık ve Kopenhag okuludur. 

Postkolonyalizm ve feminizm 1970‟lerden itibaren devlet merkezliliği ve Batılı 

devlet kavramını sorgulayan görüĢler olarak eleĢtirel yaklaĢımlar arasında sayılabilir. 

Ancak Soğuk SavaĢ sonrasında ortaya çıkan ve Aberystwyth okulu olarak anılan eleĢtirel 

güvenlik çalıĢmaları devlet merkezliliği çok daha kapsamlı bir biçimde sorgulamıĢtır. Bu 

yönde atılan ilk adım güvenlik kavramının siyasiliğini ortaya çıkarmaktır. Bunun için 

öncelikle güvenliğin kapsamını geniĢletmek gerekir. Aberystwyth okuluna göre çevre 

güvenliği gibi devlet düzeyini aĢan ve toplumsal güvensizlikler gibi devlet düzeyinin 

altında kalan güvensizliklerin güvenlik tanımına dâhil edilmesi gerekir. BaĢka bir deyiĢle 

insanların karĢılaĢtıkları her türden tehditlere yer verilmelidir.  

Güvenliğin geniĢletilmesi kadar derinleĢtirilmesi de önemlidir. Güvenlik 

politikasının esası sorgulanmalı, nelerin güvenlik meselesi olup nelerin olmadığını 

belirleyen siyasi sınırlar ortaya konulmalı ve akademik kavramlar ile siyasi gündem 

arasındaki iliĢki açığa çıkarılmalıdır (Bilgin, 2010a: 84-85). Bu Ģekilde güvenlik 

kavramının siyasiliği ortaya çıkarıldıktan sonra ikinci adım güvenlik politikasının 

merkezine devleti değil insanı yerleĢtirmektir. Güvenliğin merkezine insanı yerleĢtirmek 

insani güvenlikten farklı bir anlam taĢımaktadır. Ġnsanların kronik tehditlerden (savaĢ, 

açlık, hastalık, vs.) korunmasının ötesinde siyasi bir hamledir. Bu bağlamda, Aberystwyth 

okulunun önde gelen temsilcilerinden Booth (1991/2003: 61) güvenliği özgürleĢ(tir)me 

kavramı ile tanımlamaktadır:  
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„Güvenlik‟, tehdidin olmayıĢı anlamına gelmektedir. ÖzgürleĢ(tir)me, (bireyler ve 

gruplar olarak) insanları yapmak istedikleri Ģeyleri özgürce seçmelerine engel olan 

fiziksel ve insani kısıtlamadan kurtarmaktır. … Güvenlik ve özgürleĢ(tir)me, aynı 

madeni paranın iki yüzüdür. Gerçek güvenliği sağlayan güç ve düzen değil, 

özgürleĢ(tir)medir. ÖzgürleĢ(tir)me, teorik olarak güvenliktir.  

Yeni güvenlik çalıĢmalarında öne çıkan bir diğer yaklaĢım güvenliği söylemsel 

olarak ele alan yaklaĢımlardır. Postyapısalcılık, Soğuk SavaĢ döneminden beri uluslararası 

iliĢkiler kuramında ve güvenlik çalıĢmalarında yer edinen bir yaklaĢım olarak güvenlik 

kavramının yeniden ele alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Postyapısalcılığa göre 

güvenlik ontolojik olarak iki gerekliliğe sahiptir: korunması gereken bir nesne olarak 

devlet ve devletin kimliğini tanımlayacak tehditkâr bir öteki. Campbell (1992) alanın temel 

yapıtlarından biri olan Güvenliği Yazmak (Writing Security) adlı kitabında devlet 

kimliğinin farklılıklar aracılığı ile inĢa edildiğini vurgulayarak ötekinin önemini 

vurgulamıĢtır. Campbell‟e göre kimliğini inĢa etmek ve meĢruiyetlerini pekiĢtirmek için 

bir devlet her zaman tehlikeli bir düĢmana ihtiyaç duyar. Bu düĢmana karĢı kullanılan 

söylem iç siyasal alanı hiyerarĢik ve güvenli, dıĢ siyasal ortamı ise anarĢik ve güvensiz 

olarak tasvir eder. Ġçerisi/dıĢarısı ayrımı devletin ulusal düzeyde meĢruiyetini ve Ģiddet 

kullanma tekelini yeniden üreten bir söyleme dönüĢür.  

Güvenliği söylem olarak ele alan ve son yıllarda güvenlik çalıĢmalarında oldukça 

popüler olan bir baĢka yaklaĢım Kopenhag okuludur. Okulun güvenlik çalıĢmalarına en 

önemli katkılarından biri güvenlikleĢtirme (securitization) yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢım 

sorunların kendi baĢlarına güvenliğe yönelik tehdit oluĢturmadıklarını, aktörlerin söz 

eylemi (speech act) yoluyla onları güvenlikleĢtirdiklerini ileri sürer. Güvenlik söylemsel 

bir eylem, bir meselenin çerçevesini çizen özgül bir yöntemdir. GüvenlikleĢtirme ise çeĢitli 

toplumsal birimlerin ve özellikle siyasal aktörlerin söylemsel pratikler aracılığı ile bir 

meseleye güvenlik etiketini yapıĢtırmalarıdır (Wæver, 1995: 56-57). Böylece meseleye 

olağanüstü bir statü kazandırılır. Artık normal bir sorun değil bir tehdit söz konusudur. Bu 

öyle bir tehdittir ki onunla ilgilenilmediği takdirde geride „biz‟ diye bir Ģey kalmayacak ve 

diğer sorunların da bir anlamı olmayacaktır. Meselenin bu Ģekilde tartıĢılmaz bir hal alması 

devlet adamlarına siyasetin olağan yöntemlerinin dıĢına çıkarak olağanüstü önlemler alma 

yetkisi vermektedir (Buzan v.d., 1998: 23-26). Dolayısıyla güvenlik çalıĢmaları güvenlik 

kavramının nesnel bir tanımını yapmak yerine bir meseleyi güvenlik meselesi haline 

getiren Ģeyin ne olduğu ve bu sürecin nasıl iĢlediği sorularını tartıĢmalıdır.  
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Kopenhag okulu sorunların güvenlik dıĢına çıkarılarak „normal‟ siyasal süreçlerde 

çözülmesi gerektiğini ileri sürer. Kopenhag okulunun güvenlik dıĢına çıkarma 

(desecuritization) konusundaki fikirlerini temellendirdikleri baĢlıca örnek Avrupa 

bütünleĢme projesidir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Avrupalı devlet adamları 

aralarındaki sorunları güvenlik dıĢına çıkartarak, güvenlik kelimesini telaffuz etmeyerek, 

güvenlik sağlamak amacıyla iĢbirliğini geniĢleterek bir güvenlik topluluğu 

oluĢturmuĢlardır. Avrupa‟da yaĢanan refah döneminde Sovyet tehdidine karĢı NATO‟nun 

sağlamıĢ olduğu savunma Ģemsiyesi bu güvenlik topluluğunun doğuĢunu mümkün 

kılmıĢtır. Bu savaĢsız ortamda bütünleĢmenin itici gücünü ise Avrupa geçmiĢinin 

ötekileĢtirilmesi oluĢturmuĢtur (Wæver, 1996). Avrupa‟da yaĢanan bu süreç Avrupa‟nın 

artık barıĢ ile anılan bir coğrafyaya dönüĢmesini sağlamıĢtır.  

Görüldüğü üzere bir güvenlik meselesinin sınırlarının çizilmesi ve bir sorunu 

güvenlik meselesi haline getiren Ģeyin ne olduğu konusunda geleneksel yaklaĢımlar ile 

yeni güvenlik çalıĢmaları arasında bir farklılaĢma söz konusudur. Geleneksel yaklaĢımlar 

askeri güce odaklanarak güç kullanımı ve güç kullanma tehdidini ölçüt almıĢtır. Yeni 

güvenlik yaklaĢımları ise güvenlik kavramının siyasiliğini ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢ ve 

sorunları güvenlik meselesi haline getiren siyasal süreçlere odaklanmıĢlardır. Askeri güç 

ile ilgili meselelerin güvenlik çalıĢmaları kapsamına girdiği konusunda bir fikir birliği olsa 

da güvenliğin kapsamını geniĢletme konusunda birtakım çekinceler söz konusudur. Bu 

çekinceler ne olursa olsun, insan yaĢamına yönelik askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal vb. 

alanlardan kaynaklanan tehditler güvenlik çalıĢmalarının göz ardı edemeyeceği bir öneme 

sahiptir.  

2.2. ĠnĢacılık ve ĠnĢacı Güvenlik ÇalıĢmaları  

2.2.1. Uluslararası iliĢkilerde inĢacı yaklaĢımlar  

1980‟lerde uluslararası iliĢkiler kuramı Üçüncü TartıĢma olarak anılan ve esasen 

pozitivistler/rasyonalistler ile postpozitivistler/eleĢtirel kuram arasında geçen bir tartıĢma 

etrafında biçimlenmiĢtir (Lapid, 1989). EleĢtirel yaklaĢımlar rasyonalistlerin epistemolojik, 

metodolojik ve ontolojik varsayımlarına Ģiddetli eleĢtiriler yöneltmiĢlerdir. Rasyonalistler 

ise eleĢtirel kuramı gerçek dünya hakkında söyleyecek bir Ģeyi olmamakla suçlamıĢtır. Bu 

tartıĢma gerçek dünya hakkında neyi nasıl bilebileceğimize dair epistemolojik ve ontolojik 
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bir tartıĢmaya dönüĢmüĢtür. Bu noktada inĢacılık epistemolojik açıdan eleĢtirel kuramın 

uluslararası iliĢkiler kuramında yarattığı tahribata itiraz etmiĢ ve disiplinin metateorik 

tartıĢmalar kadar görgül çalıĢmalara da zaman ayırması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Ontolojik açıdan ise yeni-gerçekçiliğin ve yeni-liberalizmin varsayımlarına karĢı çıkmıĢ, 

içinde yaĢadığımız dünyanın toplumsal olarak özneler-arası anlamlar aracılığı ile inĢa 

edildiğini ileri sürmüĢtür. Bu haliyle inĢacılık Üçüncü TartıĢmada orta yol bir yaklaĢım 

olma iddiasındadır. ĠnĢacı yaklaĢımları açıklamadan önce Üçüncü TartıĢmayı kısaca 

değerlendirmek yerinde olacaktır.  

Rasyonalist kampın en güçlü temsilcilerinden Waltz‟un ortaya attığı yeni-gerçekçi 

yaklaĢım iki hedef gözetmektedir: Birincisi görgül olarak doğrulanabilir hipotezler ortaya 

koyan bir uluslararası iliĢkiler kuramı geliĢtirmek, ikincisi devlet davranıĢlarını belirleyen 

yapıları ortaya çıkarmaktır. Birincide gerçek dünyaya dair bilginin bilimsel yöntemlerle ve 

nesnel olarak bilinebileceğini iddia eden pozitivist epistemoloji savunulmaktadır. Ġkincide 

ise gerçek dünyanın maddi yapılardan oluĢtuğunu savunan bir ontolojiye baĢvurulmaktadır. 

Bu epistemolojik ve ontolojik varsayımın ulaĢtığı sonuç uluslararası sistemin düzenleyici 

ilkesinin anarĢi olduğu, aktörlerin birinci amacının hayatta kalmak olduğu ve hayatta 

kalmak için yegâne stratejinin askeri gücün artırılması olduğudur (Waltz, 1979: 88-89). 

Uluslararası siyasette güç mücadelesinin belirleyici olduğu, hâkim iliĢki biçiminin çatıĢma 

olduğu ve devletlerin bencil aktörler olarak iĢbirliğinden kaçındıkları ileri sürülmektedir.  

Yeni-gerçekçiliğe ilk itirazlar yeni-liberallerden gelmiĢtir. Robert Keohane (1984), 

Waltz‟un temel varsayımlarını paylaĢmakla birlikte iĢbirliğinin mümkün olduğunu, 

uluslararası kurumlar ve rejimler vasıtasıyla iĢbirliğinin önündeki engellerin 

kaldırılabileceğini ileri sürmüĢtür. Ancak uluslararası iliĢkilerde anarĢinin düzenleyici ilke 

olduğu, temel aktörün devlet olduğu ve devletlerin öz çıkara sahip rasyonel aktörler 

oldukları kabul edilmektedir. Yalnızca devlet dıĢındaki aktörlerin önemlerini artırdıkları ve 

devletler arasında iĢbirliğinin mümkün olduğu gibi konularda yeni-gerçekçiliğin bir ölçüde 

eleĢtirisi söz konusudur. Her iki yaklaĢım da sosyal etkileĢimden bağımsız olarak 

ĢekillenmiĢ öz çıkarlara sahip aktörlerin sadece bu çıkarlarını gerçekleĢtirmek için 

uluslararası sistemde bir araya geldiklerini savunmaları bakımından rasyonalisttirler (Reus-

Smit, 2009/2012: 284-285).  
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Çıkarların sosyal etkileĢimden bağımsız olarak Ģekillenmesi, devletlerin sistem 

içerisinde henüz etkileĢime girmeden önce kimliklerini ve çıkarlarını oluĢturdukları 

anlamına gelir. Oysa hiçbir aktör diğer aktörlerden ve toplumdan bağımsız bir Ģekilde 

kimliğini inĢa edemez. Kimlik inĢası ve çıkarların tanımlanması toplumla iliĢki içerisinde 

diğer aktörler ile etkileĢim sürecinde ortaya çıkar. Her aktör özneler-arası anlamlar ile 

toplumsal yapıların bir ürünüdür ve bu açıdan toplumsal bir varlıktır. Bu gerekçelerle 

eleĢtirel kuram rasyonalistlerin savunduğu nesnel ontolojiyi reddeder. Bizim dıĢımızda 

orada duran, verili bir maddi gerçeklik kabul edilmez. Ġçinde yaĢadığımız dünya toplumsal 

olarak inĢa edilmiĢ bir dünyadır. Bu dünyayı anlamlandırmak için türettiğimiz kuramlar da 

bu inĢa sürecinin bir parçasıdır.  

EleĢtirel yazarlar, rasyonalist kuramların epistemolojik ve ontolojik varsayımlarına 

itiraz ettikleri gibi kuramsal bilginin kendisine yönelik bir eleĢtiri de getirmiĢlerdir. 

EleĢtirel yaklaĢımların amacı uluslararası iliĢkilere dair doyurucu bir analiz sunmak yerine 

meĢru bilgiye, toplumsal dünyanın doğasına ve kuramın amacına dair baskın varsayımları 

eleĢtirmektir (Price ve Reus-Smit, 1998: 263). EleĢtirel yaklaĢımlara göre kuram her 

zaman birisi ve bir amaç içindir (Cox, 1981: 128). Uluslararası iliĢkilerde gerçekçi kuram 

meĢru bilginin sınırlarını çizmekte, ABD‟nin politika yapım süreçlerini etkilemekte ve bu 

politikalara meĢruluk kazandırmaktadır. Bu doğrultuda eleĢtirel yazarlar yeni bir kuram 

geliĢtirmeyi gereksiz görmekte bunun yerine toplumsal tahakküm ve baskı yapılarını 

ortaya çıkarmayı tercih etmektedirler. Fakat bu tercihleri onların görgül gerçeklerden 

uzaklaĢtıkları ve metateorik tartıĢmaların ötesinde açıklayıcı güce sahip olamadıkları 

eleĢtirilerine yol açmaktadır.  

Kısaca anlatmaya çalıĢtığımız Üçüncü TartıĢmada orta yol bir yaklaĢımı savunan 

inĢacılık bir yandan içinde yaĢadığımız dünyayı maddi unsurlarla açıklayan rasyonalistlere 

itiraz ederek dünyamızın inĢa edildiği toplumsal yapılara dikkat çekmekte ve diğer yandan 

eleĢtirel yaklaĢımlara karĢı çıkarak dilden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu 

savunmaktadır. ĠnĢacılık eleĢtirel yaklaĢımların içinden çıkmıĢtır ve bu kavramı 

uluslararası iliĢkiler alanında ilk kez kullanan Onuf (2002: 126) kendisini açıkça eleĢtirel 

yaklaĢımların içerisinde konumlandırmaktadır. Bununla birlikte inĢacılık eleĢtirel 

yaklaĢımların görgül araĢtırmalara önem vermemesine yöneltilen eleĢtirilere bir yanıt 

olarak ortaya çıkmıĢtır. ĠnĢacılığın uluslararası iliĢkiler kuramında yaygınlaĢtığı Soğuk 

SavaĢ sonrası dönemde yeni-gerçekçiliğin ve yeni-liberalizmin sistemik dönüĢümleri 
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açıklamadaki yetersizliği bir baĢka itici güç olmuĢtur. ĠnĢacılık hem eleĢtirel yaklaĢımları 

görgül araĢtırmalar yapmaya teĢvik etmiĢ hem de rasyonalist kuramın açıklamakta 

zorlandığı birçok konuya tatmin edici açıklamalar getirmiĢtir (Reus-Smit, 2009/2012: 288-

289). 

ĠnĢacılığı rasyonalizmden ve eleĢtirel kuramdan ayıran en önemli öğe kendine has bir 

epistemoloji ve ontoloji benimsemesidir. ĠnĢacılığın önemli isimlerinden Wendt 

(1999/2012: 15) insan topluluğuna ait yapıların maddi güçlerden ziyade ortak düĢünceler 

tarafından belirlendiğini ileri sürerek idealist ve öznel bir ontolojiyi savunmaktadır. Bu 

ontolojik yaklaĢımın onu yorumsamacı ve açıklamadan ziyade anlamaya dayalı bir 

epistemolojiye götürmesi beklenirken Wendt açıkça pozitivist bir epistemolojiyi 

benimsemektedir. Öznel bir ontoloji ile nesnel bir epistemolojiyi bir araya getirmek bir 

çeliĢki gibi görünür ve felsefi olarak zor bir sorun yaratır (Yalvaç, 2012: 30). Wendt bu 

sorunu bilimsel gerçekçiliğe dayanarak aĢmaya çalıĢır. Bilimsel gerçekçiliğe göre sosyal 

olgular değiĢen derecelerde maddi temelli, kendini düzenleyici, onları bilen kiĢilerin akıl 

ve/veya söyleminden bağımsız olarak var olan içkin güçlere ve eğilimlere sahip olgulardır. 

Bu olgular çoğu zaman doğrudan gözlemlenemiyor olsalar da yerleĢik bilimsel kuramlar 

sıklıkla bu olgulara gönderme yaparlar (Wendt, 1999/2012: 73-89). Dolayısıyla toplumsal 

olguları bilimsel yöntemlerle ve nesnel bir Ģekilde incelemek mümkündür.  

Wendt (1999/2012: 114) pozitivistler ile postpozitivistlerin farklı sorular sormalarını 

(sırasıyla neden ve nasıl) basit bir yöntem farklılaĢması olarak görmektedir. Oysa bilim 

insanları gerçekte her iki soruyu da inceler ve mesele sıfır toplamlı değildir. Wendt‟in 

amacı basit bir yöntemsel ayrıĢmaya indirgediği epistemolojik tartıĢmayı ontolojik bir 

boyuta taĢımaktır. Ontolojik olarak bakıldığında bir Ģeyin ne olduğu ve neyden oluĢtuğunu 

bilmek onu nasıl bilebileceğimizden, yani epistemolojik tartıĢmadan daha önemlidir.  

Wendt‟in savunduğu ontolojik bakıĢ açısı rasyonalistlerin sistemi maddi yeteneklerin 

dağılımı olarak gören tezine karĢı çıkar. Aktörlerin davranıĢları üzerinde etki eden sistemik 

yapılar maddi olmaktan çok düĢünsel ve toplumsal bir içeriğe sahiptir. Maddi yetenekler 

çıkarların belirlenmesinde etkili olsalar da bu yetenekleri anlamlı hale getiren Ģey onlar 

hakkındaki ortak bilgimizdir (Wendt, 1995: 73). Kimlikler, ideolojiler, dostluk-düĢmanlık 

iliĢkileri gibi düĢünsel ve toplumsal olgular devletler arası iliĢkilerde maddi yeteneklerin 

çok farklı anlamlar kazanmasını sağlayabilmektedir. Askeri güç dengesi hangi devletlerin 
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dost hangi devletlerin düĢman olduğunu göstermemektedir ancak dostluk-düĢmanlık 

iliĢkileri askeri güç dengesinin anlamını belirleyebilmektedir.  

Devletlerin içinde hareket ettikleri dünya maddi olmaktan çok toplumsal bir yapı 

olduğuna göre çıkarlar da maddi yeteneklerin dağılımınca değil toplumsal inĢa yoluyla 

oluĢurlar. ĠnĢacılık bu noktada kimliklere önem verir. Çünkü çıkarlar kimlikler tarafından 

belirlenir. Kim olduğumuzu bilmeden ne istediğimizi bilemeyiz. Bu açıdan çıkar ile kimlik 

birbiriyle bütünleĢir. Wendt‟e (1999/2012: 288) göre “Çıkarlar olmadan kimliklerin 

güdüleme gücü yoktur, kimlikler olmadan çıkarların yönü yoktur.” Bu yaklaĢım, aktörlerin 

sosyal etkileĢimden bağımsız olarak biçimlenmiĢ çıkarlarını gerçekleĢtirmek için 

uluslararası alanda karĢı karĢıya geldikleri Ģeklindeki rasyonalist iddiayı reddeder. Çıkarlar 

ve çıkarları belirleyen kimlikler toplumsal olarak ve özneler-arası anlamlar aracılığı ile 

inĢa edilir. Adler‟e (1997: 324) göre “Kimlikler, çıkarlar ve siyasal birimlerin davranıĢları 

dünya hakkındaki ortak anlamlar, yorumlar ve varsayımlar tarafından sosyal olarak inĢa 

edilmiĢtir.”  

ĠnĢacılığın kimlik kavramı üzerinde dururken devlet kimliğinden bahsettiğini ve 

devlet merkezli bir yaklaĢım sunduğunu vurgulamak gerekir. Çünkü yeni-gerçekçilik gibi 

devlet merkezli yaklaĢımlar devleti analitik kaygılarla gerçek kabul ederken Wendt 

(1999/2012: 268-279) devletlerin inanç, niyet, arzu gibi insansı özellikler taĢımaları 

nedeniyle gerçek olduklarını ileri sürmektedir. Bu iddiaya göre devletler de insanlar gibi 

kimliklere sahip olabilirler ve toplumun bireylerin kimliklerini biçimlendirmesi gibi 

uluslararası sistem de devletlerin kimliklerini etkileyebilmektedir. Aynı zamanda bireyler 

kendi çıkarlarını topluma yansıttıkları oranda toplumu etkileyebildikleri gibi devletler de 

uluslararası yapıyı Ģekillendirebilmektedir. Bu nedenle inĢacılığın bir diğer ontolojik 

varsayımı aktörlerin ve yapıların birbirlerini karĢılıklı olarak inĢa ettikleridir. Aktör ve 

yapının karĢılıklı olarak inĢa edilmesi normatif ve düĢünsel yapıların aktörlerin kimlik ve 

çıkarlarını biçimlendirdiği fakat söz konusu yapıların aktörlerin eylemleri olmaksızın var 

olmadıkları anlamına gelir. Örneğin liberal demokrasiler uluslararası sistemin meĢru devlet 

formu olarak kabul edildiğinde insan hakları ve serbest ticaretin teĢviki adına baĢka 

devletlere müdahaleye izin veren uluslararası normlar geliĢtirilir. Fakat liberal 

demokrasilerin eylemleri olmaksızın bu normlar ne var olabilirler ne de sürdürülebilirler 

(Reus-Smit, 2009/2012: 292).  
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Wendt normatif ve düĢünsel yapıyı paylaĢılan toplumsal bilgi ya da kültür olarak ele 

alır. PaylaĢılan bilgi aktörlerin birbirlerinin akılcılığı, stratejileri ve tercihleri hakkındaki 

inançları ile ilgilidir ve paylaĢılan bilgi ile aktörlerin birbirleri ile etkileĢimleri sonucunda 

ortaya çıkan özneler-arası anlamlar kastedilir. Ayrıca aktörler arası iliĢkileri düzenleyen 

normlar, kurallar, kurumlar, gelenekler ve kabul gören uygulamalar bu özneler-arası 

anlamlarca üretilir. Bütün bu düzenleyici unsurlar bir yapıya herkesin herkese karĢı 

savaĢtığı Hobbesçu bir kültür ya da daimi barıĢın hüküm sürdüğü Kantçı bir kültür 

kazandırabilir (Wendt, 1999/2012: 204). Uluslararası yapının kültür temelinde açıklanması 

iki sonuç doğurur. Birincisi nedenseldir. Kültür aktörlerin eylemleri üzerinde etki sahibidir. 

Belirli bir kültürel yapı içerisinde aktörler belirli davranıĢ kalıplarına uyarlar, farklı bir 

kültürel yapı içerisindeyse farklı davranıĢ kalıplarına. Ġkinci etki kurucudur. Kültürel yapı 

aktörler arasındaki etkileĢimin bir sonucu olarak ortaya çıktığı gibi kültürün de aktörlerin 

kimlikleri üzerinde kurucu etkileri vardır. Ancak daha önce belirtildiği üzere bu karĢılıklı 

bir inĢa sürecidir ve aktörlerin eylemleri olmaksızın kültürel yapılar varlıklarını 

sürdüremezler.  

Aktör ve yapıların toplumsal olarak inĢa edilmiĢ olduklarının kabul edilmesi değiĢim 

imkânının kabulünü beraberinde getirir. Örneğin, „biz‟ ve „öteki‟ tanımları kimliğin 

oluĢmasında hayati bir rol oynar ve bu tanımların değiĢmesi aktörlerin karĢılıklı etkileĢim 

sürecinde oluĢturdukları yapıyı değiĢtirebilir. Ötekinin düĢman olarak tanımlanması 

herkesin herkese karĢı savaĢtığı Hobbesçu anarĢi kültürünü doğurur, ötekinin düĢman 

yerine rakip olarak tanımlanması rekabetin ve savaĢların halen görülebildiği fakat 

egemenlik hakkının tanındığı Lockeçu anarĢi kültürünü doğurur, ötekinin dost olarak 

tanımlanması ise daimi barıĢın hüküm sürdüğü Kantçı kültürü doğuracaktır (Wendt, 

1992/2013).  

Yapı sabit ve değiĢmez bir Ģey değildir fakat değiĢimi oldukça zordur. Yapının 

değiĢimi için aktörler arasında paylaĢılan anlayıĢların ve beklentilerin, yani kültürün 

değiĢmesi gerekir. Örneğin güvenlik ikilemi toplumsal bir yapıdır ve aktörlerin 

birbirlerinin niyetleri hakkında olumsuz varsayımlar içerir. Güvenlik topluluğu ise 

aktörlerin birbirlerine güvendikleri ve sorunların çözümünde savaĢa baĢvurmadıkları bir 

toplumsal yapıdır. Devletlerin birbirlerine karĢı anlayıĢ ve beklentilerindeki değiĢim bu 

yapıların da değiĢmesini sağlayacaktır (Kaya, 2008: 101). Fakat tek bir devletin ya da 

küçük bir devletler topluluğunun kimliklerindeki değiĢim yapının bütün olarak değiĢmesi 
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için yeterli değildir. DeğiĢim yapının yeniden üretimi sürecidir ve oldukça uzun sürelerde 

gerçekleĢir. Devletler içinde hareket ettikleri yapıların normlarını ne kadar içselleĢtirirlerse 

yapının değiĢmesi de o kadar zor ve uzun olacaktır. Wendt uluslararası tarihin tamamına 

yakın bir döneminde devletlerin Hobbesçu bir kültür içinde yaĢadıklarını, on yedinci 

yüzyıldan itibaren Avrupa‟da egemenlik ilkesinin tanınmasıyla Lockeçu kültürün ortaya 

çıktığını ileri sürer. Lockeçu kültürün küresel hale gelmesi ise yüzyıllar sürmüĢtür ve 

bugün halen geçerlidir. Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren yine Avrupa‟da Kantçı 

kültüre doğru bir dönüĢüm gerçekleĢmektedir. Bu dönüĢüm Batı ile sınırlıdır ve halen 

belirsizdir. Fakat bu yönde bir değiĢimin gerçekleĢtiği iddia edilebilir (Wendt, 1999/2012: 

384).  

ĠnĢacılığın uluslararası iliĢkiler kuramına temel olarak üç katkısı olduğu söylenebilir. 

Reus-Smit (2009/2012: 302-303) bu üç katkıyı sosyolojik olguların, tarihsel çözümlemenin 

ve normatif kuramın yeniden canlandırılması olarak ifade etmektedir. ĠnĢacılık kimlik ve 

çıkarların inĢa edildiği toplumsal süreçleri uluslararası iliĢkiler disiplininin merkezine 

taĢımıĢtır. Aktörlerin kimlik ve çıkarlarının yanı sıra uluslararası toplumun 

çözümlenmesinde de sosyolojik kavramlar kuramsal bir zenginlik getirmiĢtir. 

Rasyonalizmin aktörlerin zamandan ve mekândan bağımsız bir hayatta kalma 

motivasyonuyla hareket ettikleri varsayımı tarihsel tecrübenin önemini bir kenara 

itmektedir. ĠnĢacılık ise değiĢimin önemine vurgu yaparak uluslararası iliĢkiler disiplininin 

tarihsel çözümlemeye yönelik ilgisini artırmıĢtır. Son olarak inĢacılık düĢüncelerin 

öneminin altını çizerek normatif kuramı yeniden canlandırmıĢtır. Bununla birlikte 

inĢacılığın normatif kurama katkısı uluslararası toplumda neyin iyi neyin kötü olduğuna 

dair felsefi bir tartıĢma baĢlatmalarından değil düĢüncelerin, normların ve değerlerin 

önemini göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Rasyonalistler düĢüncelerin belli bir politik 

eylemin haklılaĢtırılması bakımından söylemsel bir önem taĢıdığını savunurken inĢacılık 

düĢüncelerin kurucu etkilerini ortaya koymuĢtur.  

Wendt‟in en önemli temsilcisi olarak kabul edilebileceği yaklaĢım devlet kimlik ve 

çıkarlarının önemini ortaya koymakla birlikte esas olarak bir uluslararası sistem kuramı 

geliĢtirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Wendt devlet kimliklerinin oluĢumunda rol 

oynayan içsel faktörleri ihmal ederek devletlerin diğer devletlerle ve uluslararası sistemle 

etkileĢimlerine odaklanmakta ve sadece bu etkileĢimin kimlikler üzerindeki etkilerini 

açıklamaktadır. Bu açıklamalar kimlik oluĢumunun dıĢsal boyutlarına dair önemli ipuçları 
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sunmaktadır. Wendt‟e (1999/2012: 280) göre dört çeĢit kimlik söz konusudur: kurumsal 

kimlik, tip kimliği, rol kimliği ve kolektif kimlik. Ġlki daha çok kültürel, ideolojik ve beĢeri 

iç etkenlerin Ģekillendirdiği bir kimliktir. Diğerleri ise uluslararası toplumun devlete biçtiği 

statü ve role dair toplumsal kimliklerdir. Wendt‟in açıklamaları sistemik süreçlerin 

toplumsal kimlik üzerindeki etkileri bakımından ufuk açıcı olsa devletin kurumsal 

kimliğine dair fazla bir Ģey içermez ve devlet kimliklerine dair çözümleme dar bir alana 

hapsedilir. Bu bakıĢ açısıyla devletlerin kimliklerinde iç faktörlerin yarattığı devrimci 

dönüĢümleri ve bunların uluslararası sistemdeki etkilerini açıklamak kolay 

görünmemektedir. Bu nedenle devlet kimliklerinde değiĢimi ortaya çıkaran iç faktörlere 

yer açan açıklamalara ihtiyaç vardır. Bu noktada Katzenstein (1996a) aktör merkezli bir 

inĢacı yaklaĢım sunarak kimlik oluĢumunda iç siyasal alandaki normların rolünü ele 

almaktadır. Katzenstein‟in güvenlik kültürü yaklaĢımı bir sonraki baĢlıkta daha ayrıntılı ele 

alınacaktır.  

2.2.2. ĠnĢacı güvenlik çalıĢmaları  

1980‟lerin sonlarında ortaya çıkan ve Soğuk SavaĢ sonrasında uluslararası iliĢkiler 

disiplininde büyük bir ilgiyle karĢılanan inĢacılık kısa bir sürede disiplinin baskın 

yaklaĢımlarından biri haline gelmiĢtir. ĠnĢacılık uluslararası siyasal ekonomiden 

uluslararası örgütlere, bölge çalıĢmalarından güvenlik çalıĢmalarına kadar birçok çalıĢma 

alanına uygulanan kapsamlı bir kuramsal yaklaĢım sunmuĢtur. Buna rağmen inĢacılık 

güvenlik sorunları hakkında söyleyecek çok Ģeyi olmasına rağmen uluslararası güvenliğin 

kavramsallaĢtırılmasında sınırlı bir çerçeve çizmiĢtir (McDonald, 2008: 60). Örneğin 

eleĢtirel yaklaĢımlar güvenliğin yeniden tanımlanması ve güvenlik anlayıĢımızın toptan 

gözden geçirilmesini önermiĢlerdir. ĠnĢacılık ise gerçekçiliğin izini takip etmiĢtir. Yeni bir 

güvenlik tanımı getirmek ve güvenlik kuramı geliĢtirmek yerine uluslararası siyasete dair 

kuramsal açıklamalar getirerek güvenlik ve güç politikalarını açıklamaya çalıĢmıĢtır. 

Katzenstein (1996b) Ulusal Güvenliğin Kültürü (The Culture of National Security) baĢlıklı 

derleme kitabının amaçlarından bahsederken geleneksel güvenlik sorunlarının konu 

edinildiğini ve gerçekçi geleneğin açıklamakta yetersiz kaldığı noktaların toplumbilimsel 

bir yöntemle açıklanmak istendiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte güvenlik 

çalıĢmalarına yapılan bu katkı bile baĢlı baĢına önemli bir adımdır. Bu adım güvenlik ve 

güç politikalarının maddi yeteneklerin dağılımı yerine düĢüncelerin dağılımı üzerinden 

açıklanması anlamına gelmektedir.  
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ĠnĢacılığın güvenlik çalıĢmalarına en önemli katkısı kimlik kavramına verilen 

önemden kaynaklanır. Bir önceki baĢlıkta açıklanmaya çalıĢıldığı üzere aktörler kimlikleri 

olmadan hareket edemezler ve kimlikler aktörlerin eylemlerini açıklarlar. Güvenlik 

bağlamında kimliğin iki etkisi vardır. Birincisi kimliğimizin altında yatan „biz‟ ve „öteki‟ 

algılamaları tehdit tanımlarını biçimlendirir. Dostluk ve düĢmanlık iliĢkileri tehdit 

algılarını belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Örneğin düĢman olarak tanımlanan bir 

aktörün silahlanması güvenlik ikilemine yol açarken dost olarak tanımlanan bir aktörün 

silahlanması bir tehdit algısına yol açmayacaktır. Gerçekçi varsayımlarda bir baĢka 

devletin maddi yetenekleri tek baĢına güvenlik politikasına Ģekil verirken inĢacılara göre 

bu maddi yeteneklerin anlam kazanması sadece paylaĢılan bilgiler vasıtasıyla mümkündür 

(Wendt, 1995: 73).  

Kimliğin ikinci etkisi ise „biz‟ ve „öteki‟ni tanımlayarak buna uygun çıkarları ve 

davranıĢ kalıplarını belirlemesidir. Böylece devletlerin eylem ve davranıĢlarını 

öngörülebilir hale getirir ve bir düzen sağlar. Kendimizin ve ötekinin kimliği ve geçmiĢi 

hakkındaki bilgilerimiz sayesinde hangi eylemlerin diğerleri tarafından nasıl tepki 

göreceğini ve ne gibi sonuçlar doğuracağını öngörmek mümkün olur (Hopf, 1998: 174-

175).  

ĠnĢacılığın üzerinde durduğu bir baĢka kavram normdur. Normlar, “belirli kimliklere 

uygun düĢen davranıĢlar hakkında ortak beklentiler” (Katzenstein, 1996c: 5) Ģeklinde 

tanımlanabilir ve normlar paylaĢılan bilgiler ve toplumsal pratikler yoluyla üretilir. 

Normlar aktörleri, aktörlerin pozisyonlarını ve davranıĢ seçeneklerini tanımlayan 

öznelerarası bilgidir (Farrell, 2002: 49). Normları iki kategoride ele almak mümkündür: 

kurucu normlar ve düzenleyici normlar. Düzenleyici normlar hâlihazırda tanımlanmıĢ 

kimliklere uygun kurallaĢmıĢ standartları belirler. Kurucu normlar ise aktörlerin 

kimliklerini diğer devletlerin tanımalarını sağlayacak eylemleri belirler ve böylece 

aktörlerin kimliklerini inĢa eder (Katzenstein, 1996c: 5). Kurucu ve düzenleyici normlar 

çoğu zaman iç içe geçmekte zaman zaman da aynı norm hem kurucu hem de düzenleyici 

niteliklere sahip olabilmektedir. Belirtmek gerekir ki normlar belirli olaylar karĢısında 

belirli eylemlerin zorunluluğu değil, davranıĢlar hakkında ortak beklentiler ve doğru ile 

yanlıĢ hakkında birtakım standartlar anlamına gelmektedir. Örneğin Tannenwald (2007), 

ortak beklentiler ve doğru ile yanlıĢa dair standartlara dayanarak nükleer silahların 

1945‟ten beri kullanılmaması olgusunu caydırıcılık gibi yaklaĢımlarla değil normların 
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aktörlerin önündeki politika seçeneklerini sınırlaması ile açıklamakta ve normların 

güvenlik politikasındaki önemine dikkat çekmektedir.  

ĠnĢacılığın güvenlik çalıĢmalarına bir baĢka katkısı toplumsal pratiklere ve tarihe 

önem vermeleridir. Geleneksel güvenlik yaklaĢımlarına göre uluslararası alanda süreklilik 

taĢıyan güvensizliğin kaynağı belirsizlik ve diğerlerinin niyetleri konusundaki bilgi ve 

güven eksikliğidir. ĠnĢacı yaklaĢıma göreyse devletler birbirleri hakkında tamamen bilgisiz 

değildir (Wendt, 1999/2012: 143). Tarih önemlidir. Çünkü tarih ve toplumsal pratikler, 

yani geçmiĢ deneyimlerimiz nasıl hareket edeceğimizi belirlerken etkili olurlar ve diğer 

devletlerin nasıl hareket edeceğine dair birtakım beklentilere sahip olmamızı mümkün 

kılarlar (Onuf, 1989: 62). Bu nedenle sadece yeteneklerin dağılımına odaklanmak 

yetersizdir. Örneğin güvenlik ikilemi çatıĢmalı iliĢkiler içindeki devletler için açıklayıcı bir 

güce sahip olsa da her zaman her koĢulda geçerli olan bir durum değildir. Devletler 

birbirlerinin kimlikleri hakkındaki bilgileri vasıtasıyla güvenlik ikilemini yumuĢatabilirler 

ya da buna engel olabilirler (Hopf, 1998: 188).  

Geleneksel güvenlik yaklaĢımları güvenliğin tanımlanmasında ve 

kuramlaĢtırılmasında maddi faktörlere odaklanırken, inĢacılık maddi faktörler kadar 

düĢünsel faktörlerin de içinde yaĢadığımız dünyanın inĢasında ve anlamlandırılmasında rol 

oynadıklarını ileri sürer. ĠnĢacılığın güvenlik çalıĢmaları bakımından önemi, güvenliğe 

yönelik olarak geleneksel yaklaĢımların dıĢında düĢüncelere odaklanan alternatif bir 

okuma önermesidir. ĠnĢacılık, içinde yaĢadığımız dünyanın toplumsal olarak inĢa edildiğini 

ileri sürer. AnarĢik bir uluslararası sistemin geçerli olmasının nedeni bu sistemin anarĢi 

kelimesi ve ona yüklenen anlamlar ile tanımlanması ve bu doğrultuda hareket edilmesidir. 

AnarĢi uluslararası sistemin doğal bir karakteri değildir, inĢa edilmiĢtir. ĠnĢacılığın bu 

varsayımları güvenlik için de geçerlidir. Çünkü geleneksel güvenlik yaklaĢımları, güvenlik 

kavramını sözünü ettiğimiz anarĢi mantığı içerisinde anlamlandırmıĢlardır. Oysa devletler 

anarĢi mantığını aĢarak uluslararası güvenliğin dinamiklerini de değiĢtirebilirler. Kısaca, 

güvenlik devletlerin onu nasıl anladıklarına bağlıdır.  

ĠnĢacılığın genel olarak güvenlik çalıĢmalarına katkıları ele alındıktan sonra farklı 

inĢacı yaklaĢımlar değerlendirilebilir. Bu yaklaĢımlardan ilki Deutsch‟un ortaya koyduğu 

güvenlik toplulukları kavramını inĢacı bir bakıĢla doksanlı yıllarda yeniden ele alan ve esas 

olarak devletlerin birbirleri arasındaki çatıĢmaları nasıl çözdükleri sorununa odaklanan 
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güvenlik toplulukları yaklaĢımıdır. Adler ve Barrnet‟e (1998: 59) göre “Uluslararası 

yapıların ve güvenlik politikalarının dönüĢümü için bilginin önemini ortaya koyan inĢacı 

yaklaĢım, uluslararası topluluğun güvenlik politikalarını nasıl biçimlendirip istikrarlı bir 

barıĢı nasıl yaratacağını ciddiyetle ele almak için biçilmiĢ kaftandır.” Ġçinde hareket edilen 

dünyanın verili olmadığı ve toplumsal olarak inĢa edildiği bir kez kabul edildiğinde 

değiĢimin mümkün olduğu da kabul edilmiĢ olur. Güvenlik toplulukları yaklaĢımı bu 

düĢünceden hareket etmektedir. Deutsch‟un yaklaĢımı ortak çıkarlar etrafında birleĢmenin 

sonucunda ortaya çıkan bütünleĢmiĢ çıkarların zamanla „biz‟ duygusu yaratacağı ve bu 

noktadan itibaren anlaĢmazlıkların barıĢçı yollarla çözümünün kurallaĢacağı düĢüncesine 

dayanır. Bu durumda güvenlik eriĢilebilir bir hedeftir ve biz/öteki ve dost/düĢman 

tanımlarının değiĢmesiyle gerçekleĢir. Adler ve Barnett ise güvenlik topluluklarının 

oluĢumunda koĢulların, süreçlerin, yapıların, karĢılıklı güvenin ve ortak kimliğin önemini 

ortaya koyarak daha ayrıntılı bir çözümleme getirmiĢlerdir. En önemli tarihsel örnek 

Avrupa‟dır (Wæver, 1998). 1945 sonrasında Avrupa‟da geliĢen güvenlik iĢbirliği ve 

ekonomik bütünleĢme zamanla normlar yaratmıĢ ve bu normların kurumsallaĢmasını 

sağlamıĢtır. Böylece alternatif bir güvenlik anlayıĢı hayat bulmuĢtur. Yeni anlayıĢın 

geliĢmesinde en önemli unsur Avrupa devletlerinin aralarındaki sorunları güvenlik 

kapsamında değerlendirmemeleri, Kopenhag okulunun ifadesiyle güvenlik dıĢına 

çıkarmalarıdır. Böylece Avrupa devletlerinin birbirleriyle iliĢkilerinde savaĢ güvenlik 

politikası seçenekleri arasından tamamen kalkmıĢtır.  

ĠnĢacılığın güvenlik alanında ortaya koyduğu bir diğer yaklaĢım Katzenstein‟in 

(1996b) derlediği Ulusal Güvenliğin Kültürü adlı kitapta ana hatları ortaya konulan 

güvenlik kültürü yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢım baĢlıca iki varsayıma dayanır. Birincisi, 

devletlerin içerisinde hareket ettikleri güvenlik çevresi sadece maddi yapılardan oluĢmaz, 

aynı zamanda kültürel/kurumsal bir içeriğe sahiptir. Ġkincisi, bu kültürel/kurumsal çevre 

sadece güvenlik politikalarını değil aynı zamanda devletlerin kimliklerini de biçimlendirir 

(Jepperson, Wendt ve Katzenstein, 1996: 33). Kültürel/kurumsal çevreyi oluĢturan üç 

toplumsal yapı vardır: birincisi uluslararası kurumlar ve rejimler, ikincisi egemenlik 

kuralları ve uluslararası hukuk, üçüncüsü dostluk-düĢmanlık iliĢkileridir. Burada 

kültürel/kurumsal çevrenin kimlikler üzerinde üç etkisi söz konusudur. Ġlk etki devletin 

varlığını sürdürme koĢulları üzerindedir. Örneğin Waltz (1979: 91-92), devletlerin 

rekabetçi maddi çevrede seçilim yoluyla ayakta kaldıklarını, çevreye ayak uyduramayan 

devletlerin varlıklarını sürdüremeyeceklerini ileri sürer fakat inĢacılığa göre uluslararası 
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hukuk kuralları zayıf devletlerin de ayakta kalmalarını mümkün kılmaktadır. Ġkinci etki ise 

devlet olma kalıplarının zaman içerisinde değiĢmesidir. Günümüzde hiçbir ülkenin bir 

baĢka devletin sömürgesi haline gelme yönünde oy kullanması mümkün görünmezken on 

dokuzuncu yüzyılda bu durum hiç de garip görünmemektedir. Bu açıdan devletlerin 

normal bir devlet olarak kabul görmelerinin ve meĢru devlet kalıplarının çerçevesi 

kültürel/kurumsal çevre içerisinde çizilmektedir.  

Güvenlik kültürü yaklaĢımı Wendt‟in inĢacı yaklaĢımını takip etmekte ve kimlik 

oluĢumunda uluslararası yapıya önem vermektedir fakat bu yaklaĢımın kimlik oluĢumunda 

ve güvenlik politikalarında ulusal faktörlerin etkilerini de kapsayacak Ģekilde uygulanması 

mümkündür. Örneğin Katzenstein‟in adı geçen kitabında yer alan makalesinde Berger 

(1996), Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Almanya ve Japonya‟yı ele almakta ve ulusal 

kültürel/kurumsal çevrede hâkim olan antimilitarist düĢüncenin askeri güç kullanımına 

yönelik isteksizliği kurumsallaĢtırdığını ileri sürmektedir. Aynı derlemedeki diğer 

makalelerde Kier (1996) Fransız askeri doktrininin ve Johnston (1996) Çin‟in stratejik 

kültürünün güvenlik politikaları üzerindeki etkilerini tartıĢmaktadır.  

Ulusal etkenlere yer vermesi bakımından stratejik kültürün güvenlik politikalarındaki 

etkilerine dair inĢacılık öncesine dayanan geniĢ bir literatür bulunmaktadır (Snyder, 1977; 

Booth, 1979; Gray, 1986; Johnston, 1995). Stratejik kültür çalıĢmaları ile güvenlik kültürü 

çalıĢmaları arasındaki temel fark ilki nedensel bir açıklama sunarken ikincinin kurucu bir 

kuram geliĢtirmesidir. Stratejik kültür çalıĢmaları askeri/stratejik kültür ile operasyonel 

kültürün ve bu kültür içerisinde oluĢan normların devletlerin güvenlik politikaları 

üzerindeki etkilerini ele alır. Güvenlik kültürü çalıĢmaları ise kültürel/kurumsal çevrenin 

sadece nedensel etkilerine odaklanmaz, devlet kimliği üzerindeki kurucu etkilerine de yer 

verir. Stratejik kültür ile güvenlik kültürü arasındaki bir diğer farklılaĢma analiz düzeyine 

iliĢkindir (Farrell, 2002: 52-56). Stratejik kültür çalıĢmaları bir devletin askeri, stratejik ve 

operasyonel kültürünü ulusal düzeyde gözlemlenen bir değiĢken olarak ele almakta ve bu 

değiĢkenin güvenlik politikalarına etkilerini araĢtırmaktadır. Güvenlik kültürü ise bir 

devletin kimliğini kuran etkenleri araĢtırırken ulusal ve uluslararası düzeyde bir 

çözümlemeye imkân vermektedir.   

Güvenlik kültürü ve güvenlik toplulukları yaklaĢımları genellikle geleneksel inĢacılık 

Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu yaklaĢımlar birtakım eleĢtirilerle karĢılaĢmaktadır. 
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EleĢtirilerin baĢında devlet merkezli anlayıĢın sürdürülmesi ve güvenlik kavramının dar 

askeri kalıplar içerisinde tanımlanması gelmektedir. Bu dar tanımlama geleneksel 

inĢacılığın rasyonalizmin yeni bir çeĢidi olmaktan öteye gidemediği eleĢtirilerine yol 

açmaktadır (Smith, 1999: 88). Katzenstein‟in derlemesindeki sonuç bölümünde normları 

ve kimliği anahtar kavram olarak seçen bu sosyolojik yaklaĢımın diğer yaklaĢımların 

doldurmakta yetersiz kaldıkları boĢlukları doldurduğu iddia edilmektedir (Kowert ve 

Legro, 1996: 496). Burada amaç yeni bir güvenlik kavramsallaĢtırması yerine güvenlik 

çözümlemelerine toplumsal ve düĢünsel etkenleri dâhil etmektir.  

Geleneksel inĢacılığın karĢısında postyapısal yaklaĢımlara daha yakın bir konumda 

bulunan eleĢtirel inĢacılık bulunmaktadır fakat bu yaklaĢım postyapısalcılıktan önemli 

ölçüde farklılaĢmaktadır. Postyapısalcılık güvenlik politikasını siyasal seçkinlerin topluma 

yönelttikleri bir söylem olarak görür. Toplum, güvenlik söyleminin pasif bir hedef 

kitlesidir ve güvelik müzakerelerinin tarafı değildir (Campbell, 1992). EleĢtirel inĢacılık ise 

toplumsal aktörlerin güvenlik söyleminde etkin bir taraf olduklarını ileri sürmektedir. Buna 

göre toplumun gerçeklik algısı toplumsal bir inĢadır ve bu toplumsal bağlam güvenlik 

söylemini etkilemektedir (Weldes, Laffey, Gusterson ve Duvall, 1999: 13). Gerçeklik 

algısıyla uyumsuz bir güvenlik söylemi toplumsal destek bulamaz ve siyasal seçkinlerin 

içinde hareket ettikleri toplumsal zemin güvenliğin nasıl tanımlanacağını, yani söylemi 

belirler (Doty, 1993: 302-305). Toplumsal aktörler arasında farklı güvenlik anlayıĢlarının 

ve güvenlik gündemlerinin bulunması muhtemeldir. Güvenliğe dair söylemde toplumsal 

aktörlerin önemi bu Ģekilde ortaya konulduğunda güvenlik politikası, üzerinde müzakere 

edilebilir bir politika alanı haline gelmektedir. Farklı güvenlik tanımları ve tehdit 

algılamaları rekabet halindedir ve bir toplumda belirli bir güvenlik anlayıĢının egemen hale 

gelmesi büyük ölçüde ideolojik içerik taĢıyan zor bir mücadelenin sonucunda gerçekleĢir 

(Weldes v.d., 1999: 16).  

Bu yaklaĢım bir devletin kimliğinin ve güvenlik politikalarının belirlenmesinde 

ulusal kültürel/kurumsal çevre içerisinde süren toplumsal aktörler arası tartıĢmanın 

önemini vurgulamaktadır. Uluslararası çevreye odaklanan geleneksel inĢacılık karĢısında 

eleĢtirel inĢacılık kimlik oluĢumunda ulusal düzeydeki etkenleri anlamamız açısından daha 

fazla olanak sunmaktadır. Özellikle ulusal düzeyde gerçekleĢen önemli dönüĢümlerin 

devlet kimliği ve güvenlik politikası üzerinde yarattığı değiĢim baskısının güvenlik 
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söylemine dair toplumsal aktörler arası müzakere üzerinden ele alınması araĢtırmacılara 

önemli imkânlar sunmaktadır.  

ĠnĢacılığın rasyonel kuramlar ile postyapısalcı yaklaĢımlar arasında bir orta yol 

yaklaĢım olarak ortaya çıktığı daha önce ele alınmıĢtır. ĠnĢacı güvenlik çalıĢmaları ise 

devlet ve askeri meseleleri merkez alan geleneksel güvenlik yaklaĢımları ile devlet 

dıĢındaki atıf nesnelerine ve askeri olmayan güvenlik sorunlarına yönelen yeni güvenlik 

çalıĢmaları arasında bir orta yol yaklaĢım olarak kabul edilebilir. ĠnĢacılık farklı 

yaklaĢımları içerdiği gibi inĢacı güvenlik çalıĢmaları da farklı yaklaĢımlara sahiptir. Wendt 

ve Katzenstein‟in çalıĢmalarında ifadesini bulan yaklaĢımlar devlete ve askeri tehditlere 

odaklanmaları bakımından geleneksel güvenlik çalıĢmalarına yakın durmaktadırlar fakat 

devleti toplumsal bir inĢa olarak görmeleri, uluslararası sistemi verili kabul etmeyerek 

güvenlik çevresinin değiĢim imkânlarını ortaya koymaları bakımından ayrı bir çizgide yer 

almaktadırlar. EleĢtirel inĢacı yaklaĢım ise doğrudan güvenlik kavramını sorgulamaları ve 

güvenlik söyleminin ve pratiklerinin toplumsal ve siyasal alandaki etkilerini araĢtırmaları 

bakımından yeni güvenlik çalıĢmalarına daha yakın görünmektedirler.  

2.3. Tezin Temel Argümanları ve Kavramları 

2.3.1. Temel argümanlar: kimlik, çıkarlar ve güvenlik politikası  

ĠnĢacı bir anlayıĢla, devletlerin güvenlik çıkarlarının ve politikalarının kimlikleri 

tarafından biçimlendirildiği kabul edildiği takdirde devlet kimliğinin nasıl oluĢtuğu 

sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bu noktada üç meseleye dikkat çekmek 

gerekmektedir. Birincisi kimliğin ulusal ve uluslararası boyutudur. Wendt kimlik 

oluĢumunda ulusal çevrenin çok önemli bir rol oynadığını kabul etmekte fakat bir sistem 

kuramı geliĢtirmek istediği için kimliğin içsel kaynaklarını analitik kaygılarla göz ardı 

etmektedir. Katzenstein‟in yaklaĢımında kimliği biçimlendiren kültürel/kurumsal güvenlik 

çevresi uluslararası düzeyde ele alınmakta fakat ulusal kültürel/kurumsal çevre de önemli 

bir etken olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan uluslararası ve ulusal etkenleri 

özellikle kurucu etkileri bağlamında bir arada değerlendiren bir yaklaĢıma ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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Ġkinci mesele kimliğin nasıl gözlemlenebileceğine iliĢkindir. ĠnĢacı yaklaĢıma göre 

devletin kendisi gözlemlenemese de eylemleri gözlemlenebilir sonuçlar doğurmaktadır ve 

devletin davranıĢlarına bakarak kimliğini ortaya çıkarmak mümkündür. Bu durumda 

devletin davranıĢlarında meydana gelen değiĢimin kimlik değiĢiminden mi yoksa baĢka 

etkenlerden mi kaynaklandığı nasıl belirlenebilir?  

Üçüncü mesele ise devletlerin sahip oldukları kimlikleri farklı kimlik tanımları 

arasından nasıl seçtikleridir. Kimlikler tekil değildir, her zaman farklı kimlik tanımları 

arasında rekabet vardır. O halde belirli bir kimliğin baskın olmasını sağlayan Ģey nedir? Bu 

meselelerin ayrıntılarına girmeden önce temel argümanların bir Ģekil vasıtasıyla ortaya 

konması yerinde olacaktır.  

 

ġekil 2.1.: Argümanlar ġeması
1
 

Çizilen Ģemaya göre temel argümanlar Ģu biçimde sıralanabilir: 1) Uluslararası 

kültürel/kurumsal çevre kimliği biçimlendirir; 2) Ulusal kültürel/kurumsal çevre kimliği 

biçimlendirir; 3) Kimlik çıkarları ve politikaları, çıkarlar ise politikaları biçimlendirir; 4) 

Politikalar kimliğin yeniden üretilmesini sağlar.  

                                                 
1
 Bu Ģemanın hazırlanmasında -bazı eklemeler ve değiĢiklikler olmakla birlikte- büyük ölçüde Katzenstein‟in 

Ulusal Güvenliğin Kültürü baĢlıklı kitabından yararlanılmıĢtır (Jepperson v.d., 1996).  

Uluslararası Kültürel/Kurumsal Çevre 

- Uluslararası normlar / uluslararası hukuk 

- Uluslararası örgütler ve rejimler 

- Biz/öteki, dostluk/düĢmanlık iliĢkileri 

Kimlik 

Ulusal Kültürel/Kurumsal Çevre 

- Ulusal Kültür ve Kimlik 

- Siyasal kültür ve rejim 

- Siyasal ve toplumsal aktörler 

- Askeri ve operasyonel kültür 

Çıkarlar 

Politikalar 
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Uluslararası çevre ile baĢlamak gerekirse, burada kimliğin belirleyicisi olarak 

uluslararası alandaki her unsur değil ağırlıklı olarak kültürel ve kurumsal olanlar 

seçilmiĢtir. Uluslararası normlar, uluslararası hukuk kuralları, uluslararası örgütler, 

uluslararası ya da bölgesel rejimler, ikili iliĢkilerde görülen dost/düĢman tanımlamaları bu 

çevreyi oluĢturur (Jepperson v.d., 1996: 34). Bu çevre içerisinde özellikle uluslararası 

normlar belirleyici olmaktadır. Örneğin, ırk eĢitliğinin uluslararası düzeyde bir norm olarak 

kabul edilmesi Güney Afrika‟daki apartheid rejimini sürdürülemez duruma getirmiĢtir. 

Bunun neticesinde Güney Afrika beyaz ırka dayalı ulusal kimlik tanımını değiĢtirmek 

zorunda kalmıĢ ve böylece devlet kimliğinde, dıĢ politika yöneliminde ve güvenlik 

tanımlarında farklı duyarlılıkların ortaya çıkması söz konusu olmuĢtur (Klotz, 1995).  

Uluslararası kültürel/kurumsal çevre devletlerin kimliklerini, siyasal rejimlerini, 

çıkarlarını ve güvenlik politikalarını belirleyebilecek etkilere sahip olabilmektedir. Diğer 

taraftan uluslararası çevrenin tek yönlü olarak kimlikleri etkilediği düĢünülmemelidir. 

Uluslararası çevre kimi durumlarda devletlerin çıkar ve politikalarını doğrudan 

etkileyebilir fakat devletlerin kimliklerine uygun politikaları da uluslararası çevre üzerinde 

etkide bulunabilir. Devletlerin uygulamaları olmaksızın bir uluslararası normun 

sürdürülmesi mümkün olmayacaktır.  

Ulusal çevreye bakıldığında ise yine sadece kültürel/kurumsal öğeler olarak ulusal 

kültür ile kimlik; siyasal rejim, siyasal kültür ve hukuki yapı; siyasal ve toplumsal aktörler 

arasında süren ideolojik rekabet ve müzakere; stratejik kültür olarak adlandırılan askeri ve 

operasyonel kültür sayılabilir. Burada özellikle devlet kimliği ile ulusal kimlik arasındaki 

farkı ortaya koymak gerekir. Bir yaklaĢıma göre iki kavram arasındaki fark devlet 

kimliğinin ağırlıklı olarak dıĢarı, ulusal kimliğin ise içeri dönük olmasıdır (Alexandrov, 

2003: 36-37). Uluslararası iliĢkilerin ulusal siyaset çalıĢmalarından farklı kuramsal 

kaygılara ve araĢtırma önceliklerine sahip olması nedeniyle böyle bir ayrıma gidilmektedir. 

Ancak içerisi ile dıĢarısı arasındaki ayrım ve kimliğin dıĢarıya ve içeriye dönük sunumları 

arasındaki fark günümüzde giderek anlamsızlaĢmaktadır. Örneğin, ulusal kimliğin de 

devlet kimliğinden ayrı bir kavram olarak uluslararası iliĢkiler kuramında kullanılabileceği 

tartıĢılmaktadır (Kowert, 1998). ĠnĢacı yaklaĢıma göre devlet kimliği ulusal kimlikten 

farklı bir kavramdır çünkü devletler inanç, niyet, arzu gibi insansı özellikler 

taĢıyabilmektedirler ve insanlar gibi kimliklere sahip olabilirler. Bu yaklaĢım kabul 
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edildiğinde ulusal kültürel/kurumsal çevrenin öğelerinden biri olarak ulusal kimlik devlet 

kimliğini etkileyen unsurlardan biri olmaktadır.  

Görüldüğü üzere kimlik oluĢumunda hem uluslararası hem ulusal çevre belirleyici 

olmaktadır. Burada dikkat çekilmesi gereken mesele kimliğin bir inĢa sürecinin sonucunda 

oluĢtuğudur. Bu inĢa sürecinin birinci boyutunu devletin bir yandan uluslararası yapı ile 

diğer yandan öteki devletlerle girdiği iliĢki oluĢturmaktadır. Sürecin ikinci boyutunu ise 

devlet içindeki aktörlerin farklı kimlik tanımları arasındaki müzakere oluĢturmaktadır. 

Fakat bu iki boyutu birbirinden tamamen ayrı düĢünmek yanlıĢtır. Devletlerin davranıĢları 

uluslararası yapıyı yeniden üretirken bir devletin içsel kimlik tanımlaması gereği bu 

yapıyla çeliĢen uygulamaları yapıya etki edebilir. Bu kimlik tanımları belirli bir meĢruiyet 

kazandıkça ve yaygınlaĢtıkça yapı üzerinde değiĢim baskısı yaratabilir. Liberal 

demokrasilerin yaygınlaĢmasıyla birlikte içiĢlerine karıĢmama ilkesinin kısmen göz ardı 

edilmesi ve otoriter devletlere yönelik müdahalelerin uluslararası hukukta belirli bir zemin 

kazanması örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan devlet içinde yürütülen kimliğe dair 

müzakere dıĢ etkilerden tamamen bağımsız değildir. Güney Afrika örneğinde görüldüğü 

üzere uluslararası toplum kimlik tartıĢmalarında bir taraf haline gelmektedir.  

Kimlikler devletlerin çıkarlarını ve politikalarını belirlemektedir. Her kimlik tanımı 

içerisinde bir öteki tanımını da barındırmaktadır. „Biz‟ ve „öteki‟ tanımları devletin 

güvende olup olmadığına dair algılarını biçimlendirmektedir. Kimlik düĢmanların ve 

tehditlerin kim ve ne olduklarını belirlemektedir (Kowert, 1998: 1). Kimlik güvenliğin 

hangi tehditlere karĢı sağlanacağının yanı sıra hangi değerlerin savunulacağı noktasında da 

belirleyici olur. Her kimlik tanımı belli değerler sistemini de beraberinde getirmektedir. 

Örneğin ABD‟nin 2003 yılında baĢlattığı Irak SavaĢı‟nda kitle imha silahları gibi somut 

askeri tehditler gerekçe gösterilmiĢ olsa da bu savaĢ dünya önderliğine dayalı ABD 

kimliğinin ve Amerikan hegemonyasının yeniden üretimi bağlamında değerlendirilebilir 

(Okur, 2010). Bu örnekte görüldüğü üzere güvenlik politikaları devletlerin kendilerine 

yönelik kimliksel betimlemelerinin dıĢavurumu olmaktadır ve bu sayede kimlikler 

uygulanan politikalar aracılığı ile gözlenebilmektedir. Aynı zamanda politikalar 

kimliklerin yeniden üretimini sağlamaktadır. Kısaca, kimliklerin uygun politika ve 

eylemlerin ne olduğuna dair inançları belirlediği ve devlet eylemlerinin de kimlikleri 

pekiĢtirdiği söylenebilir.  
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Kimliğin yeniden üretilmesi kimliksel güvenlik ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. 

Fiziksel güvenliğin sağlanması ve maddi bütünlüğün korunması kadar sahip olunan 

kimliğin sürdürülmesi de güvenlik politikasının bir parçasıdır. Kimliğin güvenliğini 

ontolojik güvenlik Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Ontolojik güvenlik bağlamında 

aktörler kendileri olabilmek ve toplumsal alana dair beklentilerini gerçekleĢtirebilmek için 

belirli bir istikrara ihtiyaç duymaktadırlar (Mitzen, 2006: 346). Aktörlerin istikrarlı 

beklentilere duydukları ihtiyaç onları muhafazakâr ve savunmacı bir yöne itmekte ve 

toplumdaki duruĢlarının tanınması yönünde bir arayıĢa sokmaktadır (Wendt, 1999/2012: 

171). Ontolojik güvenliğin sağlanması belirli davranıĢların rutinleĢtirilmesi ile gerçekleĢir. 

Böylece kimliğe uygun davranıĢ kalıpları tekrarlanır, içselleĢtirilir ve zaman içerisinde 

kurumsallaĢır. Ancak bu kurumsallaĢma kimliklerin hükümetlere hazır reçeteler içeren 

güvenlik politikaları sunduğu anlamına gelmemektedir. Kimlikler uygun politikalar ile 

uygun olmayan politikaları belirlemekte, güvenlik politikasına bir meĢruiyet zemini 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle kimliğin güvenliğinin yanı sıra güvenliğin kimliğinden de 

bahsetmek mümkün olmaktadır.  

Ontolojik güvenlik yaklaĢımı kimliklerin sürekliliğine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, 

güvenlik politikasının çözümlemesi bakımından kimliklerin belirli bir dereceye kadar verili 

alınması analitik bir gerekliliktir. Ancak bu durum kimliklerin sabit olduğu anlamına 

gelmemektedir. Kimlikler değiĢebilir ve bu değiĢimin açıklanması için inĢacı yaklaĢım 

önemli kavramsal araçlar sunmaktadır. ĠnĢacılık tüm bilginin ve tüm anlamlı gerçekliğin 

insanların eylemlerine bağlı olduğunu, insanlar arasındaki etkileĢim sonucunda inĢa 

edildiğini ve toplumsal bir bağlamda geliĢtiğini vurgulamaktadır. Bu yüzden kimlik sabit 

değildir, sürekli müzakere edilmektedir (Mole, 2007: 5). Kimliği yeniden üreten politikalar 

ve eylemler toplumsal olarak müzakere edilmekte ve kimlikler de sürekli olarak 

tartıĢılmaktadır. Kimlik dinamik ve değiĢken bir yapıya sahiptir ve tamamen bitmeyen bir 

süreç dâhilinde ele alınmalıdır (Sarı Ertem, 2012: 193). Üstelik kimlik bir devletin 

güvenlik politikasındaki genel yönelimin kurucu unsuru olduğuna göre bu politik 

yönelimde görülen uzun vadeli değiĢimin kimlik değiĢimi ile açıklanması mümkündür.  

Kimlik değiĢimi içsel ve dıĢsal olmak üzere iki eksende ele alınabilir. Ulusal düzeyde 

yaĢanan kimlik değiĢimi siyasal gruplar, devlet kurumları ya da bireyler arasındaki rol 

dağılımının değiĢmesi ile gerçekleĢir. Bu değiĢim ulusal düzeydeki siyasal ya da kurumsal 

çerçeve içerisinde yaĢanabileceği gibi devrimci bir hareket sonucunda da gerçekleĢebilir 
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(Bozdağlıoğlu, 2003: 26). Ulusal güvenlik politikasını belirleyen baĢat aktörlerin 

rollerindeki değiĢim yukarıda bahsettiğimiz müzakere sürecinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkar ve farklı bir kimlik ve çıkar tanımı ve politika yönelimi söz konusu olabilir. Ancak 

güvenlik politikasının icra edildiği zemini oluĢturan normlar, hukuki sistem ve kurumlar bu 

değiĢime belli bir direnç göstereceği için değiĢimin kolaylıkla gerçekleĢeceği iddia 

edilemez.  

Kimlik değiĢiminin dıĢsal boyutu ise farklı Ģekillerde gerçekleĢebilir. Örneğin, 

biz/öteki ve dost/düĢman tanımlarındaki değiĢimin devletlerin kimlikleri üzerinde ve 

güvenlik algılamaları üzerindeki etkisi güvenlik toplulukları yaklaĢımınca ortaya 

konulmuĢtur. Uluslararası örgütler ve bütünleĢme süreçleri de ulusal kimlik değiĢiminin 

dıĢsal boyutunu oluĢturabilmektedir. Bu konuda AB‟nin üye devletlerin kimlikleri 

üzerindeki etkilerini araĢtıran ve inĢacılığı temel alan geniĢ bir AvrupalılaĢma literatürü 

mevcuttur (Checkel, 2001; Risse, 2001; Rieker, 2006). Uluslararası normların devlet 

kimlikleri üzerindeki etkileri de daha önce verdiğimiz örnekler arasındadır. Burada altı 

çizilmesi gereken husus kimlik değiĢiminde içsel ve dıĢsal etkilerin birbirinden tamamen 

soyutlanamayacağıdır. Avrupa bütünleĢmesi sürecinde Avrupa bürokrasisi ve politik 

seçkinleri kimliğin ulusal düzeydeki müzakere sürecinde etkin bir taraf olarak karĢımıza 

çıkabilmektedir. Bir kimlik tanımının diğer kimlik tanımları arasından seçilip nasıl baĢat 

hale geldiği bu müzakere süreci içerisinde belirlenmektedir.  

Son olarak kimliğin ve kimliksel değiĢimin nasıl gözlemlenebileceği üzerinde 

durulması gerekmektedir. Kimliklerin gözlemlenmesi kolay bir süreç değildir. Kimlikler 

tümdengelimci bir yöntemle değil tarihsel düzleme dayanan görgül bir araĢtırmayla 

gözlemlenmelidir ve tarihsel çözümleme önemli bir noktada durmaktadır. Özellikle 

kimliğin değiĢimini sağlayan etkenler tarihsel bir bağlam içerisinde ele alınmalıdır (Rieker, 

2006: 52). Ancak kimlik oluĢumunda iç ve dıĢ faktörler arasında ayrıma gitmenin 

sakıncaları üzerinde yeniden durulması gerekmektedir. Çünkü Wendt‟in yaklaĢımında 

görüldüğü üzere kimlik sadece dıĢ etkenlerle açıklandığında birtakım sorunlar 

doğmaktadır. Kimliklerin devlet eylemlerine rehberlik ettiği ileri sürülürken kimliklerin de 

devlet eylemleri gözlemlenerek açıklanması totolojik bir varsayımı doğurmaktadır. 

Dolayısıyla devletlerin güvenlik politikalarında yaĢanan bir değiĢimin kimlik değiĢiminden 

mi yoksa baĢka bir nedenden mi kaynaklandığını ayırt etmek mümkün görünmemektedir 

(Alexandrov, 2003: 38). Bir kimliğin terk edilip baĢka bir kimliğin seçilmesi belirli 
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değerlerin ve çıkarların diğerlerine tercih edilmesi anlamına gelmektedir. Kimlikler 

çıkarları belirlediği gibi birtakım değerler ve çıkarlar da kimlik üzerine yürütülen 

müzakerede etkin olabilmektedir. Bu noktada içsel faktörlere bakılması önem 

kazanmaktadır. Kimliğin gözlemlendiği tarihsel bağlam sadece dıĢ etkileĢime dayalı olarak 

değil aynı zamanda ulusal politika ve tarihe dayalı bir zeminde ele alınmalıdır. Kısacası 

içsel ve dıĢsal etkenleri birlikte ele alan bütünlüklü bir yaklaĢıma ihtiyaç duyulmaktadır.  

2.3.2. Temel kavramlar: kültür, kimlik ve normlar  

Bu tez güvenlik konusunda bir çözümlemeyi hedeflemekte ve bu nedenle güvenlik 

çalıĢmaları kapsamına girmektedir. Bu açıdan tezin temel kavramının güvenlik olduğunu 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Güvenliğin tanımlanmasına önceki kısımlarda geniĢ 

biçimde yer verildiği için bu konuya tekrar dönülmeyecektir. Ancak bazı noktaların 

aydınlatılması gerekmektedir. Geleneksel güvenlik yaklaĢımları iki belirgin özelliğe 

sahiptir. Bunlardan biri devlet merkezli yaklaĢımın savunulmasıyken, diğeri askeri güç 

kullanımı ve kullanma tehdidi ile sınırlı bir güvenlik gündeminin benimsenmesidir. 

Ġlkinden baĢlanacak olursa bu tez devleti tek güvenlik aktörü olarak görmemekte ve devlet 

dıĢındaki atıf nesnelerinin önemini kabul etmektedir. Bununla birlikte atıf nesnesi olarak 

ya da çözümleme birimi olarak bir devlet seçilmiĢtir. Bu seçim tezin geleneksel güvenlik 

çalıĢmalarına yaklaĢtığı eleĢtirilerine neden olabilir. Nitekim inĢacı güvenlik 

yaklaĢımlarına yönelik önemli eleĢtirilerden biri devlet merkezliliğin belirli ölçüde 

sürdürülmesidir. Bu eleĢtiri karĢısında söylenmelidir ki bir devletin atıf nesnesi olarak 

seçilmesi devlet dıĢı atıf nesnelerinin öneminin yadsındığı anlamına gelmemektedir. Diğer 

yandan devletler dünya nüfusunun temel örgütlenme biçimi olarak meĢru Ģiddet kullanma 

tekelini halen ellerinde tutmaktadırlar. Bu da devletlerin güvenlik meselelerinin en önemli 

aktörleri olmaya devam ettiği anlamına gelmektedir (Wendt, 1999/2012: 23-26). Son 

olarak devletlerin güvenlik politikaları üzerine bir çözümleme eleĢtirel bir bakıĢı 

engellememektedir.  

Tezin çözümleme birimi belirlendikten sonra temel araĢtırma sorusunun ne 

olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Bu tez Türkiye‟nin yakın dönem güvenlik 

politikalarını çözümlemeyi amaçlamaktadır. Tezin geleneksel yaklaĢımlardan farkı 

toplumsal bir çözümleme yoluna gitmesidir. BaĢlıca araĢtırma sorusu Türkiye‟nin güvenlik 

politikalarını belirleyen toplumsal süreçlerin ne olduğudur. Bu araĢtırma sorusu belli 
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varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımların baĢında güvenlik kavramına yönelik 

anlayıĢlarımızın, tehdit algı ve tanımlamalarımızın ve bunların neticesinde izlenen 

güvenlik politikalarının toplumsal olarak inĢa edildiği gelmektedir. Bu noktada geleneksel 

yaklaĢımların ikinci özelliğine, yani askeri güçten ve güç kullanımından kaynaklanan 

tehditlere odaklanılması meselesine dönülmektedir. Bu tez güç kullanımının fiziksel 

güvenliğe yönelik oluĢturduğu tehditlerin önemini kabul etmekte fakat tehdit oluĢturan 

askeri gücün toplumsal bir bağlamda anlam kazandığını savunmaktadır. Askeri sektör 

dıĢındaki siyasal, toplumsal, ekonomik ve çevresel tehditlere de yeri geldiğinde 

değinilecek fakat tezin hedefi bütün bu tehditlerin anlam kazandığı toplumsal yapıları 

ortaya çıkarmak olacaktır. Bu da belli kavramlar aracılığı ile gerçekleĢtirilecektir. Bu 

kavramların baĢında kimlik gelmektedir.  

Kimliği genel ve basit bir biçimde açıklamak gerekirse kim olduğumuza ve nasıl 

hareket etmemiz gerektiğine dair düşünce şemaları tanımı verilebilir. Bu tanıma göre 

kimliğin birinci boyutu, yani kim olduğumuz sorusuna verilen yanıt kendi özümüze dair 

bilgimize atıf yapmaktadır. Bu öz bilinç bizi biz yapan unsurdur. Kimliğin ikinci boyutu, 

yani nasıl hareket etmemiz gerektiği sorusuna verilen yanıt toplumsal aktör olma 

durumuna atıf yapmaktadır. Bu aktörlük vasfı ise toplumsal alanda var olmamızı sağlayan 

öğedir. Kimliğin her iki boyutu da toplumsal bir içeriğe sahiptir. Öncelikle kim 

olduğumuza dair düĢünce Ģemalarını kimlerden farklı olduğumuz bilgisi aracılığı ile 

oluĢtururuz (Güvenç, 1997: 3). Bu farklılık her zaman düĢmanlık ve ötekilik anlamına 

gelmemektedir fakat farklılık kimliğin mantığını oluĢturan temel öğedir ve o olmadan 

kimliğin tanımlanması mümkün değildir.  

Diğer yandan kimlik davranıĢlarımızı ve tercihlerimizi de motive etmektedir. Bu 

özelliğin en önemli kaynağı aktörlerin kendi özlerine dair anlayıĢlarında göreceli olarak 

istikrar aramalarından kaynaklanmaktadır (Mitzen, 2006: 344). Her kimlik tasavvuru 

kendisini korumaya yönelik bir eğilim taĢır ve aktörleri kimlikleri konusunda savunmacı 

bir tutuma iter. Ancak bu, kimliklerin durağan ve verili olduğu anlamına gelmemektedir. 

Kimliklerin bize sunduğu davranıĢ kalıpları kimliği yeniden üretmeye yöneliktir fakat bu 

davranıĢların gerçekleĢtirilmesi bir öğrenme sürecini de beraberinde getirir. Dolayısıyla 

gerçekleĢtirdiğimiz eylemler kimliklerimizle çeliĢen sonuçlar doğurabilir ve kimlik 

dinamik bir yapıya sahiptir.  
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Kimliğin güvenlik çözümlemesindeki analitik önemi ise öncelikli olarak tehdit 

algılarımızı biçimlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Kimlik farklılıkla iliĢkili 

olduğundan, düĢmanımızın kim olduğuna dair bilgi kimliklerimizde saklıdır. Örneğin, 

baĢka bir devletin sahip olduğu askeri yetenekleri tehdit haline getiren Ģey kimliklerimizin 

bize sunduğu dost-düĢman tanımlarıdır. Kimliğin güvenlik çözümlemesi açısından bir 

diğer önemi güvenlik aktörlerinin davranıĢlarını ve tercihlerini yönlendirmesinden 

kaynaklanmaktadır. Güvenlik politikası çözümlenirken kimlik kavramına baĢvurulması 

dost-düĢman tanımlarının, tehdit algılamalarının ve güvenlik uygulamalarının ortaya 

çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Böylece güvenlik politikalarını belirleyen toplumsal 

süreçlerin ortaya konulması mümkün olmaktadır. Kimliğin analitik bir kavram olarak 

kullanılması onun belirli ölçüde verili kabul edilmesini gerektirmektedir. Ancak bu durum 

kimlik tartıĢmalarının ve kimlik tanımında gerçekleĢen değiĢimlerin ele alınmasını 

engellememektedir. Aksine güvenlik politikasının toplumsal arka planı ve kimliği meydana 

getiren kültürel yapı ayrıntılı biçimde tartıĢılarak açıklanmalıdır.  

Kimlik belirli bir kültürel yapının ürünü olmaktadır ve kimlik kültürel bir ortam 

tarafından biçimlendirilmektedir. Bu nedenle tezin temel kavramlarından biri de kültür 

kavramıdır. Kültür Wendt‟in (1999/2012: 181-182) tanımında toplumsal olarak paylaĢılan 

bilgidir. Bu tezde kullanılan anlamıyla kültür, toplumsal yaĢamı anlamlandıran ve 

düzenleyen maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bununla birlikte, bu tanımın felsefi bir 

tartıĢmayı yansıtmaktan çok yöntemsel bir amaç taĢıdığını belirtmek gerekir. Kültür 

kavramı kullanılırken kelimenin yaygın ve geleneksel anlamından daha dar ve farklı bir 

tanıma baĢvurulmaktadır. Çünkü kültürün uluslararası iliĢkilere iliĢkin boyutu ile 

ilgilenilmektedir. Kültür kavramı kullanıldığında devletlerin kimliklerini ve çıkarlarını inĢa 

ederken baĢvurdukları argümanların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu da kültürel 

yapıyı oluĢturan bir dizi toplumsal ve hukuki normun tespitini gerektirmektedir (Reus-

Smit, 2009/2012: 308).  

Huntington‟ın medeniyetler çatıĢması tezi tartıĢılmaya baĢlandığından beri 

uluslararası iliĢkilerde kültür kavramına yönelik ilgi artmıĢtır. Bu çalıĢmalar kültürün sabit 

bir değiĢken olarak ele alınması ve özcü yaklaĢımlara baĢvurulması riskini taĢımaktadır. 

Ġslamiyet‟in demokrasi ile bağdaĢmadığı tezinde görüldüğü gibi bu özcü yaklaĢımlar 

toplumsal yapıların inĢa edildiği gerçeğini ıskalamaktadır. Bu noktada inĢacılık önemli bir 

görevle karĢı karĢıya kalmaktadır. Kültür bir ölçüde verili olmakla birlikte toplumsal 
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olarak inĢa edilmiĢtir ve kimlik kavramını açıklarken söylenenler kültür için de geçerlidir. 

Analitik gerekçelerle kültürü belirli bir dereceye kadar verili kabul etmek kaçınılmaz olsa 

da kültür toplumsal bir süreçte inĢa edilmektedir, yaĢayan ve sürekli değiĢen bir karaktere 

sahiptir. Kültürel yapıların inĢa edildiği süreçlerin ortaya konulması kimlik ve çıkar 

tanımlarının nasıl biçimlendirildiğini ve güvenlik politikalarının nasıl uygulandığını 

açıklamamıza imkân verecektir.  

Tezin bir baĢka önemli kavramı ise normdur. Normlar belirli bir kültürel yapının, 

yani toplumsal olarak paylaĢılan bilginin tanımlanmasına imkân veren birtakım ortak 

anlamlara atıf yapmaktadır. Katzenstein (1996c: 5) normları belirli bir kimlik için uygun 

davranıĢın ne olduğuna dair ortak beklentiler Ģeklinde tanımlamaktadır. Buna göre normlar 

doğru ile yanlıĢın standardını belirleyerek uygun olan ve olmayan davranıĢ hakkındaki 

beklentilerimizi biçimlendirmektedir (Tannenwald, 1999: 435-436). Normlar güvenlik 

politikasının çıktılarını belirlemesi açısından değil izlenecek belirli bir politikanın mümkün 

olup olmadığını belirlemesi açısından önem taĢımaktadır. Diğer yandan, kimliklerin belirli 

davranıĢların tekrarlanması yoluyla yeniden üretildiği hatırlanırsa normlar kimlikler 

açısından kurucu bir önem kazanır. Normlar devletlerin uymaları gereken kuralların 

konulduğu üstyapıda yer almakla kalmaz bu üstyapının yaratıldığı ve tanımlandığı zemini 

de oluĢtururlar (Checkel, 1998: 328).  

Normların taĢıdığı bu önem onların sadece devletlerin davranıĢlarını belirlemekle 

kalmayıp devletlerin kimliklerini de biçimlendirdiklerini gösterir. Belirli normların 

içselleĢtirilmesi ve kurumsallaĢması devletlerin kimliklerini etkileyebilir. Kısacası normlar 

toplumsal olarak paylaĢılan bilgi Ģeklinde tanımlanan kültürün içeriğini oluĢturmakta ve 

kimlik oluĢumuna etki etmektedirler. Uluslararası normların ulusal düzeyde 

içselleĢtirilmeleri hakkında önceki sayfalarda birçok örnek verilmiĢtir. Bu konuya tekrar 

dönülmeyecektir fakat inĢacı yaklaĢımların ağırlıklı olarak uluslararası normların ulusal 

düzeydeki etkilerine odaklandıklarını hatırlatmak gerekmektedir. Ancak güvenlik kültürü 

yaklaĢımı ulusal normların önemine de yer vermektedir. Örneğin Katzenstein ve Okawara 

(1993) Japonya‟daki kurumsal yapının güvenlik politikasında askeri çıkarların değil 

ekonomik ve politik güvenlik meselelerinin öne çıkmasını sağladığını ortaya koyarlar. Bu 

örneğe göre toplumsal ve hukuki normlar ekonomik güvenlik konularında güçlü bir fikir 

birliği yaratmakta fakat askeri güvenlik konularını ihtilaflı hale getirmektedir.  
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2.4. Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikasının Çözümlemesi  

2.4.1. Türkiye’de güvenlik kavramı ve literatürü   

Türkiye‟de ulusal güvenlik, tehditlerden korunma ya da tehlikelere maruz kalmama 

Ģeklinde tanımlanmaktadır (Aydın, 2003: 164). Savunma ya da kendini koruma Ģeklinde 

ifade edilen bu güvenlik tanımını DıĢiĢleri Bakanlığı (2014a) üçe ayırmaktadır: toplumun 

yaĢamını devam ettirmesi, ulusun toprak bütünlüğünün korunması, kimliğin muhafaza 

edilmesi. Bu resmi tanım sadece askeri tehditleri değil toplumsal ve kültürel düzeyde iç 

tehdit unsurlarını da kapsaması bakımından oldukça geniĢ bir güvenlik tanımıdır (Martin, 

2008). Tanımın geniĢliği tarihsel ve coğrafi nedenlerle Türkiye‟nin kendisini geniĢ bir 

güvensizlik içerisinde algılamasından kaynaklanmaktadır. Yoğun güvensizlik algısı 

Türkiye‟de gerçekçi bakıĢ açısının güvenlik çalıĢmalarında hâkim yaklaĢımlardan biri 

olmasına neden olmuĢtur. Özellikle Soğuk SavaĢ döneminde güvenlik çalıĢmalarının genel 

eğilimiyle paralel olarak Türkiye‟deki güvenlik çalıĢmalarında kuramsal çeĢitlilik düĢük 

düzeyde kalmıĢtır (ġatana ve Özpek, 2010: 91-92). Gerçekçi yaklaĢımlar Soğuk SavaĢ 

sonrasında ise Türkiye‟nin karĢılaĢtığı yeni risklere çalıĢmalarında yer vermiĢlerdir. Yeni 

uluslararası ortamın ve Türkiye‟nin içinde bulunduğu coğrafi düzlemin yarattığı tehlikeler 

güvenlik çalıĢmalarının merkezinde yer almıĢtır.  

Soğuk SavaĢ sonrası dönemin getirdiği fırsat ve risklere odaklanan gerçekçi 

çalıĢmalar Türkiye‟nin jeopolitik konumunu yeniden tanımlamaya odaklanmıĢlardır (Ġlhan, 

1989; Eralp, Turan ve Yüksel, 1990; Özdağ, 2001). Bu bağlamda jeopolitiğin güvenlik 

çalıĢmalarının ana konularından biri olması tesadüf değildir. Bu ilginin temel nedeni 

Türkiye‟nin içinde yer aldığı coğrafi düzlemin güvenlik politikasında belirleyici bir unsur 

olmasıdır. Örneğin, Ülman (1968: 256) henüz Soğuk SavaĢ döneminde yazdığı 

makalesinde iki süper güçten biri olan SSCB ile sınır komĢusu olunması, Boğazlara sahip 

olunması ve uluslararası güçler arasında her zaman rekabete sahne olan Ortadoğu 

bölgesine komĢu olunması nedeniyle, coğrafyanın Türkiye‟nin güvenliğini ve dıĢ 

politikasını doğrudan etkilediğini belirtmektedir. Ergüvenç (1998: 32) ise Türkiye‟nin ünlü 

olduğu bir konu varsa onun da zorlu komĢulukları olduğunu ifade etmektedir. Daha yakın 

tarihli bir çalıĢmada Oran (2008a: 24-27) komĢularının sayısının ve niteliğinin (kabahatin 

kimde olduğundan bağımsız olarak) güven telkin etmemesi, çeĢitli jeostratejik bölgelere 

yakınlığı (Kafkaslar, Ortadoğu, Balkanlar, Akdeniz, Avrupa vs.), Doğu-Batı ve Kuzey-
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Güney eksenlerinin kesiĢme noktasında olması nedeniyle Türkiye‟nin çok karmaĢık bir 

güvenlik düzleminde hareket ettiğini ileri sürmektedir.  

Görüldüğü üzere coğrafya güvenlik politikasının temel belirleyicileri arasındadır. 

Coğrafyaya verilen yüksek önemi coğrafi determinizm olarak adlandıran Bilgin (2003: 

208-210) bu durumun iç ve dıĢ düĢmanlarla çevrelenme endiĢesinden kaynaklandığını ve 

Türkiye‟nin geleneksel güvenlik politikasına Ģekil verdiğini söylemektedir. Yine Bilgin‟e 

(2010b: 457) göre jeopolitik sadece güvenlik çalıĢmalarının ele aldığı konulardan biri 

olmamakta, jeopolitik söylem iç ve dıĢ politika üretimini biçimlendirmekte ve devlet 

yönetiminde hâkim olmaktadır. 2009 yılında DıĢiĢleri Bakanlığı görevine baĢlayan Ahmet 

Davutoğlu‟nun Türk dıĢ politikasına önemli ölçüde yön veren çalıĢması olan Stratejik 

Derinlik (2009) adlı kitabının jeopolitik temellere dayandığı hatırlanırsa güvenlik 

politikasının biçimlenmesinde jeopolitik söylemin ne kadar etkili olduğu daha iyi 

anlaĢılabilir.  

Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi Türkiye‟nin yakın coğrafyasında yeni kriz alanları 

yaratmıĢ ve jeopolitiğin önemini artırmıĢtır. Buna paralel olarak güvenlik çalıĢmalarında 

bölge araĢtırmalarının da arttığı görülmüĢtür. Öne çıkan bölgelerden biri Balkanlar 

olmuĢtur. Yugoslavya‟nın dağılması sürecinde ortaya çıkan riskler ve bölgedeki yeni 

dengeler bu çalıĢmaların gündemini oluĢturmuĢtur (Bağcı, 1994; Gürkan, 1997; Uzgel, 

1998). Risk ve tehdit bağlamında değerlendirilen ve güvenlik bağlamında ele alınan bir 

diğer bölge Ortadoğu‟dur (Öztürk, 1997; Benli AltunıĢık, 1999). Körfez SavaĢı (1990-

1991), Suriye‟yle ve Ġran‟la yaĢanan sorunlar ve Ġsrail ile iliĢkiler en çok tartıĢılanlar 

arasında olmuĢtur. Bölge çalıĢmaları yalnızca risk ve tehditlere odaklanmamıĢ Soğuk 

SavaĢ sonrası ortamın sunduğu fırsatları da ele almıĢtır. Özellikle Kafkasya ve Orta 

Asya‟da kurulan yeni Türk devletleri kapsamlı Ģekilde ele alınmıĢtır (Özdağ, 2001; Aydın, 

2005; Erol, 2009). Bölge ve alan çalıĢmaları Türkiye‟deki uluslararası iliĢkiler ve güvenlik 

literatürlerinde ağırlıklarını sürdürmektedir. Doksanlı yıllarda risk ve fırsat üzerine 

Ģekillenen bu çalıĢmalar iki binli yıllarda Türkiye‟nin komĢularıyla ve yakın bölgelerdeki 

ülkelerle düzelen iliĢkileri bağlamında sürmektedir.  

Türkiye‟nin güvenlik politikasında bir baĢka tartıĢma çizgisini iç politika alanı 

oluĢturmaktadır. Karaosmanoğlu‟nun (2000: 204) belirttiği üzere geleneksel güvenlik 

politikasındaki hâkim söylemi asker ve sivil bürokratik seçkinler belirlemektedir ve sadece 
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dıĢ politikada değil iç politikada da güçlü bir güvenlik söylemi hâkimdir. Türkiye‟nin 

güvenlik politikasını belirleyen seçkinler iç tehditleri güvenlik gündeminin en üst sıralarına 

koymuĢlardır (Lesser, 2000: 184). Ġç tehditlerin baĢında irtica ve bölücülük gelmektedir. 

Bu tehditlerin en güçlü Ģekilde hissedildiği dönem doksanlı yıllar olmuĢtur ve bu dönemde 

Türkiye‟nin güvenlik politikasına yön veren en önemli sorunlar bunlar olmuĢtur. Güvenlik 

çalıĢmaları kapsamında değerlendirebileceğimiz geniĢ bir literatür iç tehditlere ve iç 

politika konularına odaklanmaktadır (Ülman, 1998; Balta Paker, 2010).  

Güvenlik söyleminin iç politikada yoğun olarak kullanılmasının bir diğer nedeni 

Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin (TSK) politik etkinliğidir. TSK‟nın Türkiye‟nin politik 

kültüründe ve yapısında sahip olduğu rol inkâr edilemez bir olgudur. Karaosmanoğlu 

(2000: 199) bu rolü ulusal güvenlik kültürünün en önemli öğelerinden biri olarak kabul 

etmektedir. TSK‟nın etkin rolünün kökenleri Osmanlı dönemine kadar izlenebilmektedir. 

Osmanlı geleneği asker ile devlet arasındaki sıkı bağa dayanmıĢ, askeri bürokrasi devlet 

yönetiminde en etkili sınıflardan birini oluĢturmuĢtur (Narlı, 2005: 230). Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun gerilemeye baĢladığı dönemde ise savunmacı bir reel-politik söz 

konusu olmuĢ, reform giriĢimlerinde öncelik her zaman için orduya verilmiĢ, ıslahat 

yapmak ve orduyu güçlendirmek Osmanlı yönetimince en çok önem verilen konu 

olmuĢtur. Reformların ordudan baĢlamasının sonucu olarak, ordu mensupları iyi eğitimli, 

ilerici ve reformların taĢıyıcısı siyasal seçkinleri oluĢturmuĢlardır (Karaosmanoğlu, 2000: 

204-206). BaĢka bir ifade ile ordu modernleĢmenin de taĢıyıcısı olmuĢtur. Ġstiklal SavaĢı 

sırasında, Cumhuriyetin ilanında ve pekiĢtirilmesinde ordunun oynadığı rol çok etkili 

olmuĢtur. TSK, toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğin yanı sıra cumhuriyetin ve laik 

rejimin dıĢ düĢmanlara karĢı olduğu kadar iç düĢmanlara karĢı korunmasından da sorumlu 

kabul edilmiĢtir. Türk siyasetinde gözlemlenen bu gelenek akademik alana da yansımıĢ ve 

asker-sivil iliĢkileri üzerine oldukça kapsamlı bir literatür ortaya çıkmıĢtır.  

TSK‟nın siyasal hayattaki etkinliğinin AB üyelik süreciyle birlikte ortadan kalkmaya 

baĢladığı görülmektedir. Güvenlik politikası açısından bakılırsa AB‟ye uyum reformları 

çerçevesinde özellikle Milli Güvenlik Kurulu‟nun (MGK) yapılanmasında gerçekleĢtirilen 

düzenlemeler ordunun güvenlik politikasındaki belirleyici konumunu geriletmiĢtir. Bu 

geliĢme ve genel olarak AB ile iliĢkilerin önemi nedeniyle güvenlik çalıĢmalarında AB 

üyelik süreci ve Türkiye-AB iliĢkileri önemli bir yer tutmaktadır (ġatana, 2008). Bu 

çalıĢmalarda çeĢitli konular ve yaklaĢımlar ele alınmaktadır. Ġlk sırada AB üyeliğinin 
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Türkiye‟nin ulusal güvenliği üzerindeki etkilerini ele alan çalıĢmalar gelmektedir 

(Karaosmanoğlu ve TaĢhan, 2004; Gözen, 2006; Ozan, 2010). Türkiye‟nin AB güvenlik 

politikaları içindeki yeri de literatürde ele alınmaktadır (Özdal ve Genç, 2005; Demir, 

2009). Ayrıca AB üyelik süreci kapsamında Türkiye‟de yeni-liberal yaklaĢımların da öne 

çıkmaya baĢladığı ve özellikle küreselleĢmenin güvenlik politikaları üzerindeki etkilerinin 

ele alındığı görülmektedir (Karaosmanoğlu, 2004). Yeni-liberal yaklaĢımların ele aldığı 

konulardan biri de Türkiye‟nin ekonomik alanda dıĢa açılım sürecidir (KiriĢçi, 2009).  

Türkiye‟deki güvenlik çalıĢmalarında gerçekçi yaklaĢımın önemli bir ağırlığı 

olmakla birlikte özellikle Soğuk SavaĢ sonrası dönemde eleĢtirel yaklaĢımların da önemini 

artırmaya baĢladığı görülmektedir. ġatana ve Özpek (2010: 91) bu durumun iki nedeni 

olduğunu ileri sürmektedir. Birinci neden eğitimlerini ABD yerine Avrupa‟da tamamlayan 

ve ABD‟nin hegemonik politikalarına ve gerçekçi yaklaĢımlara tepki olarak Avrupa‟da 

ortaya çıkan eleĢtirel yaklaĢımlardan etkilenen akademisyenlerin Türk üniversitelerinde 

çalıĢmaya baĢlamalarıdır. Avrupa üniversitelerinde görev yapan ve eleĢtirel kuramın 

öncüsü olan akademisyenlerin çalıĢmaları Türkiye‟de takip edilmektedir. Örneğin, son 

zamanlarda Kopenhag okuluna yönelik ilgi göze çarpmaktadır (Akgül AçıkmeĢe, 2011; 

MiĢ, 2011; AktaĢ, 2011). EleĢtirel çalıĢmaların Türkiye‟de yaygınlaĢmasının bir diğer 

nedeni ise 2003 Irak SavaĢı sonrasında hem akademisyenler hem de politikacılar arasında 

ortaya çıkan ABD politikalarına eleĢtirel bakıĢtır. Güvenlik çalıĢmaları alanında yaĢanan 

ABD ile Avrupa ayrıĢmasında Türkiye Avrupa‟ya yaklaĢmaktadır.  

EleĢtirel çalıĢmaların öne çıkması güvenlik alanında yeni konuların da gündeme 

gelmesini beraberinde getirmiĢtir. Göç ve güvenlik iliĢkisi bu konuların baĢında 

gelmektedir (Ġçduygu ve Keyman, 2000; DanıĢ, 2004). Diğer bir konu ise çevre 

güvenliğidir (Kaypak, 2012). EleĢtirel güvenlik çalıĢmalarında yer kaplayan bir baĢka konu 

ise etnik temizlik ve insani güvenlik konuları olmaktadır (Ovalı, 2006; Aksu ve Turhan, 

2012; Tangör, 2012). Uluslararası güvenlik ortamından kaynaklanan yeni tehditlere dair 

çalıĢmalar da artmaktadır. Bu anlamda ilginç konulardan birini siber güvenlik 

oluĢturmaktadır (Bıçakçı, 2012). EleĢtirel çalıĢmalarda ve yeni güvenlik sorunlarına 

yönelik artan ilgiye paralel olarak inĢacı güvenlik çalıĢmalarının da yaygınlaĢtığı 

görülmektedir.  
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ĠnĢacı güvenlik çalıĢmalarının en önemli konu baĢlığını bu tezin de anahtar 

kavramları arasında yer alan kimlik oluĢturmaktadır. Kimlik-güvenlik iliĢkisini ele alan 

bazı kavramsal çalıĢmalara (Sarı Ertem, 2012) rastlanmakla birlikte ağırlıklı olarak Türk 

dıĢ politikasında kimliğin rolüne dair çalıĢmalar öne çıkmaktadır (Dağı, ÇalıĢ ve Gözen, 

2002; Erol, 2007; Ereker, 2010). Güvenlik bağlamında düĢünüldüğünde inĢacı çalıĢmaların 

önemli konu baĢlıklarından birini Türkiye-AB iliĢkileri oluĢturmaktadır. Özellikle güvenlik 

kültürü yaklaĢımına baĢvuran bazı çalıĢmalarda Türkiye ve AB‟nin güvenlik kültürleri 

karĢılaĢtırmalı olarak ele alınmaktadır (Karaosmanoğlu, 2001; Bilgin, 2003). Bunun yanı 

sıra Türkiye‟nin güvenlik politikasında gözlemlenen değiĢimi kimlik tanımında ve 

güvenlik kavramında yaĢanan dönüĢümle açıklayan inĢacı çalıĢmalara rastlanmaktadır 

(Cizre, 2003; Bilgin, 2005). Son dönemde ise Türk dıĢ politikasında yaĢanan geliĢmelere 

paralel olarak Ortadoğu politikasında kimlik etkeni ve eksen kayması tartıĢmaları inĢacı bir 

yaklaĢımla ele alınmaktadır (Oğuzlu, 2008; KardaĢ, 2011).  

Özetlemek gerekirse Türkiye‟deki güvenlik çalıĢmalarında gerçekçi yaklaĢımların 

önemli bir etkisinin olduğu belirtilmelidir. Bunun nedeni Türkiye‟nin geleneksel güvenlik 

politikasının niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Soğuk SavaĢ sonrasında ise Türkiye‟nin 

güvenlik politikasında yaĢanan değiĢim güvenlik çalıĢmalarının gündemindeki değiĢimle 

benzerlik taĢımaktadır. Ancak Türkiye‟deki güvenlik çalıĢmalarının keskin kuramsal 

çizgilere sahip olmaktan ziyade Türkiye‟nin güvenlik sorunlarına odaklanan bir araĢtırma 

gündemine sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun nedenlerinden biri güvenlik 

çalıĢmalarının kurumsallaĢmasındaki eksikliktir. Bununla birlikte son yıllarda eleĢtirel ve 

inĢacı çalıĢmaların yaygınlaĢması yeni bazı kuramsal ve kavramsal araçların keĢfini 

sağlamıĢ, güvenlik literatürünün kavramsal zenginliği artmıĢtır. Bu tezde inĢacı bir 

yaklaĢımın benimsendiği ve Türkiye‟nin güvenlik politikasında kimlik ve kültürün 

etkilerine odaklanıldığı önceki kısımlarda ifade edilmiĢtir. Bu tez kendisini inĢacı güvenlik 

çalıĢmaları içerisinde konumlandırmaktadır. Bu nedenle güvenlik politikasındaki 

dönüĢümü açıklamanın yanı sıra tezin amaçlarından bir diğeri geleneksel güvenlik 

çalıĢmalarındaki eksiklerin ortaya konulması olmaktadır. 

2.4.2. Analitik çerçeve  

Tezin bundan sonraki bölümlerini güvenlik politikasının tarihsel çerçevesi ve yakın 

dönem güvenlik politikası oluĢturacaktır. Tarihsel çerçevede dönemleme yapılırken hem 
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uluslararası hem de ulusal ortamdaki kırılma noktaları dikkate alınmıĢtır. Temel olarak üç 

kısım bulunmaktadır. Birincisi güvenlik politikasının kökenlerine ayrılmıĢtır ve Osmanlı 

mirası ile tek parti dönemi ayrı alt baĢlıklarda ele alınacaktır. Ġkinci kısım ise Soğuk SavaĢ 

dönemine ayrılmıĢtır. Ġlk kısımda ulusal tarihteki kırılma anları belirleyici olurken bu 

kısımda Soğuk SavaĢ‟ın baĢlaması ele aldığımız dönemin baĢlangıcını oluĢturmaktadır. 

Ancak Soğuk SavaĢ‟ın baĢladığı yıllar Türkiye‟de çok partili hayata geçiĢin gerçekleĢtiği 

ve ulusal politikada da önemli bir dönüĢümün yaĢandığı yıllardır. Bu nedenle ikinci kısmın 

ilk alt baĢlığını 1945-1960 arasında çok partili hayata geçiĢ dönemi oluĢturmaktadır. Ġkinci 

alt baĢlık ise hem 1960 darbesi sonrasında oluĢan anayasal düzenin kendine has 

özelliklerini hem de aynı tarihlerde uluslararası politikada yaĢanan yumuĢama dönemini 

ele almaktadır. Üçüncü kısım 1980 ile baĢlamaktadır. Askeri darbe ile güvenlik devletinin 

yükseliĢi ve 1980 sonrasında Türkiye‟nin dıĢa açılma giriĢimleri bu tarihin seçilmesinin 

nedenidir. Üçüncü kısmın ilk alt baĢlığı seksenli yıllara ayrılırken ikinci alt baĢlık doksanlı 

yıllar hakkındadır. Doksanlı yılların ayırıcı özelliği ise Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesidir. 

Kısacası tarihsel çerçevenin ele alınacağı bölüm üç kısımdan ve toplam altı alt baĢlıktan 

oluĢmaktadır. Her bir alt baĢlıkta tartıĢılacak konular ve yanıt aranacak konular ise 

benzerlik taĢımaktadır.  

Altı alt baĢlıkta ele alınacak dönemlerin incelenmesine bu dönemleri niteleyen 

uluslararası kültürel/kurumsal çevre ortaya konularak baĢlanacaktır. Uluslararası sistemin 

genel özelliklerinde, temel kurumlarında ve normlarında ne gibi özelliklerin öne çıktığı 

tartıĢılacaktır. Örneğin, Wendt‟in deyimiyle Hobbesçu anarĢi kültürünün Lockeçu anarĢi 

kültürüne dönüĢmesi ve eĢit egemenlik ilkesine dayalı modern uluslararası sistemin doğuĢu 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Avrupalı güçlerle iliĢkisini kökten değiĢtirmiĢ, eskisinden çok 

farklı bir güvenlik kültürünün doğmasına neden olmuĢtur. BaĢka bir örnek ise Soğuk 

SavaĢ‟ın yarattığı iki kutuplu sistemin etkilerinde bulunabilir. Ġki kutuplu sistemde Türkiye 

tercihini Batıdan yana yaparak Batılı devlet kimliğini pekiĢtirmiĢ ve Batının güvenlik 

yapılanması ile büyük ölçüde bütünleĢmiĢtir. Bu örnekler çoğaltılabilir ve ilerleyen 

sayfalarda geniĢ biçimde tartıĢılacaktır. Böylece uluslararası çevrenin kimlik oluĢumundaki 

ve güvenlik politikasındaki etkileri ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.  

Dönem çözümlemelerinde ele alınacak bir baĢka konu ulusal kültürel/kurumsal 

çevredir. Ele alınacak konuların baĢında siyasal yapı, siyasal ve askeri kültür, toplumsal 

yapı gibi unsurlar gelmektedir. Elbette bu unsurlar güvenlik politikasına etkileri oranında 
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ele alınacaktır. Örneğin, 1980 askeri darbesinden sonra politik yapıda ordunun ağırlığı 

artmıĢ ve ordu güvenlik politikasının belirlenmesinde anayasal dayanaklarını artırmıĢtır. 

Ordunun politik yaĢamdaki ve güvenlik politikasındaki ağırlığı sadece anayasal sistemden 

değil Türkiye‟nin sahip olduğu askeri kültürden ve toplumsal özelliklerden de 

kaynaklanmaktadır. Bu durum tehdit algılarını ve güvenlik yapılanmasını doğrudan 

etkilemektedir. Bir baĢka örnekte ise Cumhuriyet‟in kuruluĢ yıllarında Osmanlı geçmiĢinin 

ötekileĢtirilerek, laikleĢme yönünde adımlar atılması Türkiye‟nin politik kültürünü 

derinden etkilemiĢ ve güvenlik politikasında Ortadoğu ve Arap ülkelerine yönelik sürekli 

bir güvensizliği beraberinde getirmiĢtir. Görüldüğü üzere Türkiye‟nin Ortadoğu ile 

gerilimli iliĢkileri kimlik tanımından kaynaklanmakta ve bu kimlik tanımı da ülkenin 

politik yapısının ve kültürünün bir ürünü olmaktadır. Ayrıca ulusal güvenlik çevresine 

bakılırken iç tehditlerin de dikkatle incelenmesi gerekmektedir.  

Uluslararası ve ulusal güvenlik çevresi ortaya konulduktan sonra bu çevrenin 

meydana getirdiği kimliklerin ve kimlik tartıĢmalarının ele alınması gerekmektedir. 

Özellikle kültürel/kurumsal çevre ile kimlik arasındaki bağlantıların vurgulanmasına 

çalıĢılacaktır. Türkiye‟nin kimliğini tanımlayan en önemli iki özellik Batıcılık ve 

statükoculuktur. Ancak bu özelliklerin anlaĢılabilmesi açısından bazı iliĢkilerin 

açıklanması gerekmektedir. Örneğin, Osmanlı‟dan günümüze dek gelen Avrupa devletler 

sistemine üye olma hedefi açıklanmadan Türkiye‟nin Batıcı kimliğini tanımlamak 

mümkün değildir. Bu da Türkiye‟nin uluslararası güvenlik çevresinde yaĢanan geliĢmelere 

uyum sağlama gayretini ifade etmektedir. Statükoculuk ise Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

Avrupalı devletler karĢısında üstünlüğünü kaybetmesi ve son iki yüzyıl boyunca sürekli 

savunma pozisyonunda olması ile açıklanabilir. Statükocu kimliği anlamanın yolu 

uluslararası alandaki dengelerde yaĢanan değiĢimi ve ulusal güvenlik çevresinde ortaya 

çıkan geliĢmeleri açıklamaktan geçmektedir. Devlet yönetimindeki zafiyetler, ekonomik 

geri kalmıĢlık, askeri gerileme gibi birçok ulusal etken devreye girmektedir. Kısacası 

devlet kimliğinin oluĢumunda ulusal ve uluslararası kültürel/kurumsal çevrenin etkisi 

özellikle ele alınmalıdır.  

Son olarak kimliklerin nasıl bir çıkar tanımlamasını ve güvenlik politikasını ortaya 

çıkardığı üzerinde durulacaktır. Daha önce verdiğimiz örnekte görüldüğü üzere Osmanlı 

geçmiĢini ötekileĢtiren Batıcı kimlik tanımı Türkiye‟nin yakın coğrafyası ile bağlarını 

zayıflatan ve içinde bulunduğu coğrafi düzlemi güvensizlikler ve riskler temelinde 
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tanımlayan bir politikaya yol açmaktadır. Daha somut bir örnek vermek gerekirse Körfez 

SavaĢı‟ndan (1990-1991) bahsedilebilir. Türkiye kendisini Batılı bir devlet olarak 

tanımlamaktadır. Diğer devletlerin de Türkiye‟yi Batılı olarak kabul etmesi bu kimliğin 

pekiĢmesi açısından önem taĢımaktadır. Bu noktada Türkiye Batılı kimliğinin kabul 

edilmesi adına Batı için taĢıdığı stratejik önemin altını çizen politikaları uzun yıllar takip 

etmiĢtir. Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesiyle bu stratejik önemin azalması karĢısında Türkiye 

Körfez SavaĢı‟nı bir fırsat olarak değerlendirmiĢtir. Politika yapıcılar tarafından ABD ve 

müttefiklerine destek vermenin Türkiye‟nin çıkarına olduğu anlayıĢı savunulmuĢtur.  

Tarihsel çerçeve bu biçimde kurulduktan sonra bir sonraki bölümde yakın dönem 

güvenlik politikası ele alınacaktır. Yakın dönem güvenlik politikasının çözümlemesine 

uluslararası kültürel/kurumsal çevre ile baĢlanacaktır. Öncelikle bu dönemin en belirleyici 

özelliği 11 Eylül saldırıları sonrasında ortaya çıkan yeni güvenlik ortamıdır. Uluslararası 

güvenlik dinamikleri genel düzeyde ele alınacaktır. Genel değerlendirmelerin ardından 

Türkiye‟nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bölgesel sorunlar ele alınacaktır. 

Burada bölgesel sorunların özellikle Balkanlar ve Kafkasya bağlamında çözülmemiĢ 

olsalar da normalleĢmiĢ olmaları önem taĢımaktadır. Türkiye‟nin ikili iliĢkilerine ve 

bölgesel politikalarına da kısaca yer verilecektir. Ele alınan dönem ikili iliĢkilerin 

normalleĢtiği bir dönemdir. KomĢularla iliĢkilerde dost-düĢman tanımlarının değiĢmeye 

baĢladığı ve çatıĢmanın yerini iĢbirliğinin aldığı görülmektedir.  

Ġkinci kısımda ulusal çevreye yer verilecektir. Türkiye‟nin ulusal güvenlik ortamı da 

1998 sonrasında köklü bir değiĢim geçirmiĢtir. Öncelikle iç tehdit algılamalarının nispeten 

yumuĢadığı görülmüĢtür. Daha önce değinildiği üzere terör sorunu geçici bir durgunluk 

dönemine girmiĢtir. 28 ġubat sürecinin ardından ise irtica tehdidinin güvenlik 

algılamalarında önemini koruduğu ancak bu tehdit algısına karĢı alınan önlemlerle siyasal 

istikrarsızlıkların nispeten giderildiği görülmüĢtür. Güvenlik alanındaki anayasal 

reformlara da bu kısımda yer verilecektir. Burada özellikle AB‟nin etkisi dikkat 

çekmektedir. Güvenlik reformları büyük ölçüde AB uyum paketleri kapsamında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Reformlarla asker-sivil iliĢkilerindeki denge siviller lehine değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu geliĢmeler güvenlik kavramının dönüĢümünü beraberinde getirmiĢtir. 

Ayrıca ulusal güvenlik kavramı hakkında yürütülen tartıĢmalara da yer verilecektir. Söz 

konusu tartıĢmalar güvenlik hakkındaki geleneksel görüĢlerle yeni güvenlik tanımlamaları 

arasında yürütülen toplumsal ve politik tartıĢmalardır.  
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Ulusal ve uluslararası güvenlik çevresi ele alındıktan sonra kimlik tartıĢmalarına yer 

verilecektir. Öncelikle Türkiye‟nin Batıcı kimliğindeki değiĢim ele alınacaktır. Türkiye 

1999 sonrasında AB üyelik sürecinde bu kimliğini sürdürmüĢ fakat AB ile iliĢkiler 

durgunlaĢtıkça ve iç politikadaki birtakım geliĢmelerle birlikte çok yönlü dıĢ politikaya 

yönelmiĢtir. Türkiye‟nin dıĢ politika yönelimindeki bu değiĢiklik eksen kayması 

tartıĢmalarını beraberinde getirmiĢtir. Dolayısıyla Türkiye‟nin Batıcı dıĢ politikası ile çok 

yönlü dıĢ politikası arasındaki gerilim bir kimlik tartıĢmasını içinde barındırmaktadır. 

Ġkinci olarak aktif dıĢ politik anlayıĢı ele alınacaktır. Bu anlayıĢ Türkiye‟nin statükocu 

güvenlik politikasının dönüĢümü anlamına gelmektedir. Böylece Türkiye savunma 

pozisyonundan çıkarak oyun kurucu bir aktör olma hedefini taĢımıĢtır. Türkiye‟nin kimlik 

tanımlamasında ve kendisine biçtiği rolde önemli bir değiĢim yaĢanmıĢtır.  

Kimlik tartıĢmalarının ardından, Türkiye‟nin güvenlik çıkarları ve uyguladığı 

politikalar ele alınarak tez tamamlanacaktır. Burada Türkiye‟nin yeni kimlik tanımının ne 

gibi politikaların uygulanmasına yol açtığı tartıĢılacaktır. Ġki düzeyde bir çözümleme 

gerçekleĢtirilecektir. Öncelikle uluslararası düzeye bakılacaktır. Türkiye‟nin içinde 

bulunduğu coğrafyayı güvensizliklerle tanımlamaktan vazgeçmesi ve kendisini bölgesel 

merkez olarak tanımlaması yeni bir güvenlik politikasına yol açmaktadır. Burada Stratejik 

Derinlik anlayıĢı özellikle ele alınacak ve Türkiye‟nin kendisine biçtiği bölgesel rol 

tartıĢılacaktır. Özellikle bölgesel sorunların çözümünde oynanan arabuluculuk rolü ve oyun 

kurucu aktör imajı masaya yatırılacaktır. Kendisini bölgesel merkez olarak tanımlayan 

Türkiye uluslararası alanda ise küresel bir aktör olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlama 

Türkiye‟nin sınırlarının ötesine taĢan bir güvenlik anlayıĢını benimsediğini göstermektedir. 

Burada uluslararası platformlarda temsil gücünü artırmaya yönelik giriĢimler özellikle ele 

alınacaktır. Bu noktada yumuĢak güç unsurlarının yoğun bir Ģekilde kullanılması 

Türkiye‟nin küresel aktör imajı açısından değerlendirilecektir. Ġkinci olarak ulusal düzeye 

bakılacak ve iç tehditlerin çözüme kavuĢturulması noktasında benimsenen yeni yaklaĢımlar 

ele alınacaktır. Burada yeni güvenlik tanımının iç tehditlerin güvenlik dıĢına çıkarılması ve 

siyasal süreçlerde ele alınması sonucunu doğurduğu ileri sürülecektir.  
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3. TÜRKĠYE’NĠN ULUSAL GÜVENLĠĞĠ: TARĠHSEL ÇERÇEVE  

Tarihsel çerçevenin kurulması için geniĢ bir bölüm ayrılmıĢtır. Burada güvenlik 

politikasının tarihi anlatılmaya çalıĢılacaktır. Ancak bu tezin amacı tarihsel bir çalıĢma 

yapmak değildir. Amaç güvenlik politikasını anlamaya yönelik tarihsel bir okuma 

yapmaktır ve oldukça seçici bir okuma yapılacağının altını çizmek gerekir. Osmanlı 

döneminden günümüze dek gelen sürece iliĢkin tüm tarihsel olgulara ve tartıĢmalara yer 

vermek bu tezin amacının dıĢına çıkmaktadır. Bunun yerine tarihsel okuma belirli sorulara 

yanıt aranması ile sınırlanacaktır. Bu yöntem kaçınılmaz bir sorunu beraberinde 

getirmektedir. Tez boyunca bazı tarihsel olgular geniĢ biçimde ele alınacak, bazıları kısaca 

değerlendirilecek ve bazıları ise göz ardı edilecektir. Ancak bu seçici okuma bir olgunun 

diğerinden daha önemli olduğu anlamına gelmemektedir. Daha ayrıntılı ele alınan olgular 

sadece tezin tarihsel kurgusu bakımından önem taĢımaktadır.  

Tarihsel kurgunun nasıl oluĢturulacağı ise büyük ölçüde öznel bir sorundur. Bu 

yapılırken öncelikli olarak tezin yöntemsel ve kuramsal kaygıları gözetilecektir. Örneğin, 

Osmanlı‟dan günümüze dek gelen ayrılıkçı hareketler ele alınırken bu hareketleri ortaya 

çıkaran dinamikler kısaca ele alınacaktır fakat bunların güvenlik politikasını belirleyen 

seçkinlerin ortak hafızaları üzerindeki etkilerine daha geniĢ yer verilecektir. Böylece 

Türkiye‟nin güvenlik kültüründe toprak bütünlüğü kaygısının önemi ortaya konulacaktır. 

Tarih okuması sırasında yapılan buna benzer tercihler tezin kuramsal bakıĢ açısını 

yansıtmaktadır. Söz konusu tercihlerin yapılmasında rol oynayan bir baĢka etken tarihin bir 

tarihçi gözüyle değil uluslararası iliĢkiler kavramlarıyla okunmasından kaynaklanmaktadır. 

Elbette tarih disiplininin yöntemlerinin kullanılmaması ve tarihçi bakıĢ açısına 

baĢvurulmaması ele alınacak konuların seçiminde birtakım hataları beraberinde getirebilir. 

Bu durumun yaratacağı yöntemsel sorunların aĢılması için önemli tarihçilerin çalıĢmaları 

tezin kaynakları arasında geniĢ bir yer kaplamaktadır. Tarihsel sürecin anlaĢılabilmesi için 

ele alınması gereken olayların ve olguların seçiminde bu tarihçilerin çalıĢmaları büyük 

oranda yardımcı olmuĢtur.  

Bölüm üç kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısımda devlet kimliğinin ve güvenlik 

kültürünün Osmanlı dönemine dek uzanan tarihsel köklerine değinilecek ve Cumhuriyet 

yıllarında nasıl kurumsal hale geldiği tartıĢılacaktır. Ġkinci kısım ise ulusal düzeyde çok 

partili siyasal yaĢamın hâkim olduğu, uluslararası alanda ise Soğuk SavaĢ‟ın sürdüğü bir 
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ortamda güvenlik politikalarında ne gibi sürekliliklerin ve değiĢimlerin söz konusu olduğu 

ele alınacaktır. Son kısımda ise geleneksel güvenlik kültüründen kopuĢun ilk iĢaretlerine 

sahne olan seksenli ve doksanlı yıllar üzerinde durulacaktır. Çizilen bu tarihsel çerçeve 

doksanların sonlarında baĢlayıp iki binlerde süren ve tezin ele alacağı esas dönemi 

oluĢturan yıllarda yaĢanan değiĢimin karĢılaĢtırmalı biçimde çözümlenmesi bakımından 

önem taĢımaktadır.  

3.1. Ulusal Güvenlik Politikasının Tarihsel Kökenleri   

Bu kısımda Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet‟in ilk yılları ele alınacaktır. Osmanlı 

tarihi yüzyıllara uzanan geniĢ bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu nedenle burada sadece 

Osmanlı‟nın son dönemlerine yer verileceği ve genel değerlendirmelerin yapılacağı 

belirtilmelidir. Ayrıca kronolojik bir anlatımın izlenmediği, güvenlik politikası bağlamında 

önem taĢıyan konular üzerinde durulduğu da ifade edilmelidir. Bu konular tartıĢılırken 

çeĢitli örneklere yer verilmiĢtir ve kimi zaman bu örnekler kronolojik sıraya 

uymamaktadır. Bu durum tezin analitik çerçevesinden kaynaklanmaktadır.  

Bir diğer sorun ise Osmanlı döneminde, hatta 1945 öncesinde bugünkü anlamda bir 

güvenlik politikasından bahsetmenin mümkün olup olmadığıdır. Ne dönemin hukuki ve 

kurumsal yapılanmasında ne de siyasal söyleminde güvenlik kavramının kullanılması 

nedeniyle bu soruya olumsuz yanıt vermek gerekir. Bununla birlikte daha önce verilen 

güvenlik tanımı kapsamında bir atıf nesnesi olarak Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun birtakım iç 

ya da dıĢ tehditlerle karĢı karĢıya kaldığını ve Osmanlı‟nın bu tehditlerle mücadele 

noktasında birtakım politikalar ürettiğini varsayarak Osmanlı dönemini güvenlik 

politikaları açısından ele almak mümkün görünmektedir.  

3.1.1. Ulusal güvenlik politikasında Osmanlı mirası   

3.1.1.1. Avrupa devletler sistemi ve Osmanlı Ġmparatorluğu  

Osmanlı Ġmparatorluğu, bir Ġslam devleti olarak dıĢ iliĢkilerinde Ġslami hukuk 

ilkelerini izlemiĢ ve dünyayı Dar-ül Ġslam ve Dar-ül Harp olarak ikiye ayırmıĢtır. Aman 

dileyenlerin yaĢamları ve malları güvence altına alınmıĢ fakat asıl amaç tüm dünyayı Ġslam 

egemenliğine sokmak olmuĢtur (Ġnalcık, 1997: xvı). Osmanlı‟nın dıĢ iliĢkilerine hâkim 
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olan bu anlayıĢı savunmak Avrupa karĢısındaki üstünlüğün mutlak olduğu dönemlerde 

kolaydır. Ancak on yedinci yüzyılla birlikte Osmanlı ile Avrupa arasındaki güç dengesi 

Osmanlı aleyhine değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bu dengenin sadece askeri alanda bozulmadığı, 

Avrupa‟nın toplumsal ve ekonomik geliĢme anlamında da Osmanlı‟yı geride bıraktığı 

görülmektedir.  

Osmanlı‟nın Avrupa üzerinde yüzyıllarca sürdürdüğü askeri ve siyasal üstünlüğün 

artık neredeyse tamamen ortadan kalktığını gösteren en önemli dönüm noktası 1699 

Karlofça AntlaĢmaları olmuĢtur (UzunçarĢılı, 1978: 1). Hatta bu antlaĢmalar sadece dıĢ 

iliĢkilerdeki zayıflığı ilan etmekle kalmamıĢ, devlet yönetimindeki zafiyetten yararlanan 

yerel yöneticilerin merkezi otoriteye karĢı çıkmaya baĢlamalarına ve içeride de 

zayıflamanın artmasına yol açmıĢtır (Sander, 2012: 134-135). Osmanlı‟nın ilk kez bu denli 

büyük çapta toprak kaybettiği Karlofça AntlaĢmaları güvenlik politikasında da köklü bir 

değiĢimin sembolü olarak değerlendirilebilir. Yüzyıllarca dıĢa dönük, saldırgan ve 

fütuhatçı bir anlayıĢa sahip olan diplomasi geleneği bu tarihten itibaren sürekli savunma 

durumunda kalan bir güvenlik anlayıĢına yerini bırakmıĢtır (Karaosmanoğlu, 2000: 201). 

Bu değiĢimi anlamak açısından Avrupa devletler sistemini ve bu sistem ile Osmanlı‟nın 

iliĢkisini ortaya koymak önem kazanmaktadır.  

Osmanlı‟nın üstünlüğünü yitirdiği dönem aynı zamanda Avrupa‟da köklü toplumsal 

ve siyasal dönüĢümün yaĢandığı bir dönemdir. Bu dönemde Orta Çağ Avrupa düzeni 

ortadan kalkmaya ve egemenlik kurumu temelinde yeni bir devletler sistemi geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Kısaca izah etmek gerekirse Orta Çağ düzeni siyasal otoritenin iç içe geçtiği, 

siyasal birimlerin birbirlerinin etki alanlarına müdahale edebildikleri ve sınırların belirgin 

olmadığı bir düzendir (Bacık, 2007: 22). Bu düzende tüm devletler ve yöneticiler 

otoritesini Papa, Kutsal Roma Ġmparatoru ve diğer yöneticiler arasında paylaĢmaktadır 

(Bull, 2002: 245). Bu düzen belli bir hiyerarĢiye sahiptir ve tüm çeĢitliliğine rağmen 

Hıristiyan Avrupa tek bir toplumu oluĢturmaktadır (Watson, 1992: 139). Bu toplumda 

uluslararası kavramı söz konusu değildir, içerisi ve dıĢarısı Hıristiyan ve Hıristiyan 

olmayan Ģeklinde ayrılmaktadır (Bacık, 2007: 24). Bu nedenle Osmanlı‟da hâkim olan 

Dar-ül Ġslam ve Dar-ül Harp ayrımının bir benzerinin Avrupa‟da da olduğu söylenebilir. 

Ġslam dünyasına karĢı yürütülen Haçlı Seferleri ve Osmanlılara karĢı kurulan ittifaklar 

bunun en güçlü kanıtıdır (Ġnalcık, 1999: xvı). Bununla birlikte modern uluslararası sistem 

egemenlik ilkesinin ortaya çıkmasıyla geliĢmiĢtir. Devletler artık birbirlerinin etki 
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alanlarına müdahale etmemeye, birbirlerinin egemenliklerini tanımaya ve aralarına kesin 

sınırlar çekmeye baĢlamıĢlardır. Bu düzende her bir politik otorite eĢit konumdadır. 

Egemen devletler tek meĢru otorite haline gelmiĢ, birbirlerini eĢit Ģekilde tanımıĢ ve yeni 

sistemin tanımlayıcı kavramı egemenlik olmuĢtur. Bu açıdan Wendt (1994: 388) 

egemenliği, güvenlik ve tanınma biçimindeki ortak ihtiyaçlardan doğan toplumsal bir 

kimlik olarak tanımlamıĢtır.  

Yeni Avrupa düzeni egemen devletler topluluğunu meĢrulaĢtırmıĢ, iç iĢlerini kontrol 

edebilen ve dıĢ iĢlerinde bağımsız devletleri ortaya çıkarmıĢtır (Watson, 1992: 186). Orta 

Çağ‟da hâkim olan hiyerarĢi yerini anarĢiye bırakmıĢtır. Yeni düzen, egemen devletlerin 

üzerinde herhangi bir otoritenin bulunmaması anlamında anarĢik olarak tasvir edilmiĢtir. 

Hiçbir devletin hegemonik projeleri meĢru kabul edilmemiĢ, Avrupa devletlerinin kendi 

aralarındaki iliĢkilerde emperyal eğilimlerin önüne geçilmek istenmiĢtir (Little, 2007: 4). 

Ancak devletlerin eĢit güçlere sahip olmamaları anti-hegemonik bir toplumun 

yaratılabilmesi için yeni kuralları ve kurumları gerektirmiĢtir. Bunların baĢında uluslararası 

hukuk gelmektedir. Uluslararası hukuk egemen devletlerin birbirleriyle iliĢkilerini 

düzenleyen kurallar bütünü olarak Avrupa devletler sisteminin bir ürünü olmuĢtur. 

Uluslararası hukuk, her devletin bir diğerinin egemenlik haklarına gösterdiği saygının 

teminatı haline gelmiĢtir. Yeni düzenin bir diğer kurumu ise güçler dengesidir. Westfalya 

sonrasında dıĢ politika davranıĢının temel belirleyicisi güçler dengesi olmuĢtur (Sheehan, 

1996: 38). Güçler dengesi herhangi bir devletin Avrupa üzerindeki egemenliğini 

pekiĢtirmesinin, hegemonik ve hiyerarĢik bir düzenin doğmasının, devletler arasındaki 

eĢitliğin bozulmasının önündeki bir engeldir ve Avrupa devletler sisteminin sürdürülmesini 

sağlayan en önemli kurumdur.  

Kurulan yeni düzen ile Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun etkileĢimi ele alınmadan önce 

yeni düzenin iki özelliğinden daha bahsetmek gerekir. Birincisi Westfalya öncesinde 

Avrupa‟daki çatıĢmalar mezhepsel anlaĢmazlıklardan kaynaklanır ve ittifaklar mezhebe 

dayalı oluĢturulurken yeni düzende dinin yerini ulusal çıkar (raison d‟état) almıĢtır 

(Watson, 1992: 191). Böylece dini ve ideolojik farklılıklar ulusal düzeyde ve toplumsal 

alanda varlığını sürdürse de uluslararası alanda önemini yitirmeye, ittifaklar reel-politik 

temelinde tanımlanmaya ve uluslararası sistemin aktörleri iĢlevsel olarak türdeĢ hale 

gelmeye baĢlamıĢtır (Bacık, 2007: 23). Birbirlerinin etki alanlarına karıĢmama ilkesini 

kabul eden devletler egemenlik kurumu vasıtasıyla otoritelerini ulusal düzeyde inĢa etme 
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fırsatı bulmuĢlardır (Krasner, 2001: 2). Kendi sınırları içerisinde mutlak egemen olan 

devletler ulusal egemenliklerini de dini değil seküler bir temelde tanımlamaya 

baĢlamıĢlardır. Devlet yönetimindeki bu sekülerleĢme 1789 Fransız Devrimi ile belirginlik 

kazanmıĢtır. Yeni düzenin burada yer vereceğimiz ikinci özelliği ve Fransız Devrimi‟nin 

bir diğer sonucu milliyetçiliğin ortaya çıkmasıdır. Bu geliĢmeyle birlikte milliyetçiliğin 

yükseliĢi ulusal düzeyde toplumun homojenleĢtirilmesiyle, uluslararası düzeyde 

egemenliğin milliyetçi bir temelde tanımlanmasıyla ve ulus-devletlerin dünya nüfusunun 

tek meĢru siyasal örgütlenme biçimine dönüĢmesiyle sonuçlanmıĢtır.  

Eski askeri ve siyasal gücüne sahip olmayan Osmanlı Ġmparatorluğu, Batıda yaĢanan 

bu geliĢmeler karĢısında Avrupa devletleriyle eĢitliği kabul etmek zorunda kalmıĢtır. Bu 

zamana dek Avrupa ile iliĢkilerini savaĢ aracılığıyla yürüten ve ateĢkes antlaĢmalarını bu 

devletlere bahĢedilen bir lütuf olarak gören Osmanlı, iliĢkilerini savaĢ yoluyla değil 

diplomasi yoluyla yürütmeye baĢlamıĢtır. Avrupa‟daki diplomatik geleneklerin kabul 

edilmesinde ilk örnek oldukça erken bir dönemde imzalanan 1606 Zitvatorok 

AntlaĢması‟dır. Bu antlaĢma Osmanlı Sultanının Kutsal Roma Ġmparatorunu ilk defa eĢit 

statüde gördüğü antlaĢmadır (Lewis, 1961/2000: 36). Ġstanbul tarafından dayatılan bir 

ateĢkes olmamıĢ, iki devlet arasında müzakere edilerek ve Avrupa diplomatik 

geleneklerine uygun Ģekilde imzalanan bir antlaĢma olmuĢtur. Bundan sonra savaĢ 

meydanlarında galip gelinse bile diplomasinin belirleyici olduğu ve Avrupa diplomatik 

kurallarının Osmanlı tarafından giderek benimsendiği bir süreç yaĢanmıĢtır. Daha önceleri 

Avrupalılara bahĢedilen bir lütuf olarak görülen antlaĢmalar artık Osmanlı toprak 

bütünlüğünün güvencesi haline gelmiĢ ve bu antlaĢmalara riayet etmek askeri ve ekonomik 

zafiyetin zararlarını en aza indirmek için zaruri görülmüĢtür (Beydilli, 1999: 37).  

Bu zaruret diplomasi ve uluslararası hukuk gibi Avrupa devletler sisteminin 

kurumlarını Ġmparatorluğun savunulmasında, yani güvenlik politikasında, en belirleyici 

kurumlar haline getirmiĢtir. Ġslam hukukunu benimseyen, Hıristiyanlarla barıĢ antlaĢması 

değil kendi uygun bulduğu süre kadar geçerli ateĢkes imzalayan ve sürekli elçiliklere de 

ihtiyaç duymayan Osmanlı Ġmparatorluğu (Kuran, 1988: 10) Ġslam hukukunu bırakarak 

Avrupa kaynaklı uluslararası hukuku benimser olmuĢtur. Sadece iletilmek istenen bir 

mesaj olduğu zaman gönderilen elçiler 1793 yılından itibaren Avrupa baĢkentlerinde kalıcı 

olmaya baĢlamıĢtır.  
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Osmanlılar, güçlerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Ġmparatorluğun sınırlarını 

kesin çizgilerle çizmekten kaçınmıĢlardır. Bunun bir nedeni sınırların fetihler nedeniyle 

sürekli değiĢmesi, diğer nedeni fethedilen yerlerdeki Beylerin, Emirlerin, Hanların 

bağlılıklarının esas alınmasıdır (Yurdusev, 2004: 18). Ancak toprak kayıplarının baĢlaması 

sınırların belirgin Ģekilde çizilerek korunması gereğini doğurmuĢtur. Egemenlik alanlarının 

kesin çizgilerle ayrıldığı, iç iĢlerine müdahalenin yasaklandığı ve zayıf devletlerin güçler 

dengesi aracılığıyla güvenliklerini sağladıkları bir sistem Osmanlı‟nın toprak bütünlüğünü 

koruması ve güvenliğini sağlayabilmesi açısından önem kazanmıĢtır.  

On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Ġmparatorluğu iki büyük güvenlik 

sorunuyla karĢı karĢıyadır. Birincisi baĢta Rusya ve Avusturya-Macaristan Ġmparatorlukları 

olmak üzere dıĢ güçlere karĢı yaĢanan toprak kayıplarıdır. Ġkincisi ise içeride ortaya çıkan 

ve dıĢ müdahalelerin de söz konusu olduğu ayrılıkçı hareketlerdir. Bu güvenlik sorunları 

karĢısında Osmanlı, Avrupa devletler sistemine dâhil olmayı toprak kayıplarını önleyecek 

ve iç iĢlerine karıĢılmamasını güvenceye alacak bir hedef olarak görmüĢtür. Avrupa ise 

Osmanlı‟yı hiçbir zaman devletler sisteminin bir parçası olarak görmemiĢtir. Bunun en 

önemli nedeni yeni Avrupa düzeni her ne kadar seküler bir temele dayanıyor olsa da 

Hıristiyanlığın halen önemli bir etken olarak varlığını sürdürmesidir. Hıristiyanlık Avrupa 

devletler sisteminin bir parçası olabilmenin ön Ģartı olarak görülmeye devam etmiĢtir 

(Bridge ve Bullen, 2005: 3). Ünlü Ġngiliz siyasetçi ve filozof Edmund Burke‟nin 1791 

yılında sarf ettiği sözler bu anlayıĢı açıkça ortaya koymaktadır. Burçak‟ın (1946: 12) 

aktardığı üzere Burke Ģöyle konuĢmaktadır:  

“Bugüne kadar Türkiyenin Avrupa konserine dahil devletlerden biri olduğu hakkında 

bir söz asla iĢitmedim. Türkiyenin Avrupai hiçbir nüfuzu yoktur. Türkler kendilerini 

tamamen asya kökünden sayarlar. VahĢilerden yüz kere daha kötü olan bu adamlar, 

Avrupa büyük devletlerine harp, tahrip ve veba getirmezlerse onlarla ne iĢ 

yapacaklardır? Bu adamları Avrupa konserine sokacak olan hükümet ve politika, 

gelecek nesillerin bütün nefret ve lanetine hak kazanacaktır…”  

Avrupa‟da hâkim olan bu zihniyetin yanı sıra Osmanlı‟nın artık yıkılmaya doğru 

giden bir devlet olması devletler sisteminin eĢit bir üyesi olarak kabul görmesini 

engellemiĢtir. Örneğin, Ġngiltere on dokuzuncu yüzyıl boyunca Rusya karĢısında 

Osmanlı‟nın toprak bütünlüğünü korumak istemiĢ fakat bunu reel-politik nedenlerle tercih 

etmiĢtir. Güçler dengesinin Rusya lehine bozulması ya da Ġmparatorluğun yıkılmasıyla bir 

güç boĢluğu doğması istenmemiĢtir. Osmanlı Ġmparatorluğu 1856 Paris AntlaĢması ile 



65 

Avrupa devletler sistemine kabul edilse de bu kâğıt üzerinde kalmıĢ, her zaman ortadan 

kaldırılması gereken bir devlet olarak görülmüĢtür (Ġnalcık, 1999: xvı). Bunun için sadece 

uygun zaman beklenmiĢtir. Nitekim 1878 Berlin AntlaĢması sonrasında Ġngiltere 

Osmanlı‟nın toprak bütünlüğünü koruma politikasını terk etmiĢtir. Bu tarihten sonra 

Ġngiltere Kıbrıs ve Mısır gibi stratejik bölgeleri ele geçirerek ve Osmanlı coğrafyasında 

kurulacak yeni küçük devletleri destekleyerek Rusya‟nın önüne geçmek istemiĢtir (Burçak, 

1946: 39).  

3.1.1.2. Osmanlı’da reform hareketleri   

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun yaĢadığı gerileme sadece dıĢ iliĢkilerinde değil iç 

politikasında da önemli değiĢimleri beraberinde getirmiĢtir. DıĢ iliĢkileri devletin askeri 

gücüne dayanan Osmanlı, iç siyasal düzeninde ise hükümdarın ve merkezin gücüne 

dayanan bir geleneğe sahip olmuĢtur (Kunt, 1997: 59). Askeri gücünü yitiren Osmanlı‟da 

iç siyasal düzen de bozulmaya baĢlamıĢtır. Bu bozulma yenilenme ihtiyacını doğurmuĢtur. 

Erken dönemde gerçekleĢtirilen reformlar öncelikli olarak padiĢahın ve merkezin gücünü 

yeniden tesis etmeyi amaçlamıĢtır. On yedinci yüzyıl boyunca IV. Murat gibi bazı güçlü 

padiĢahlar ve Köprülüler gibi bazı devlet adamları sivil bürokrasiyi ve dini hiyerarĢiyi 

denetim altında tutarak merkezin gücünü korumayı baĢarmıĢlardır (Heper, 1985/2012: 71) 

fakat bu durum uzun sürmemiĢtir. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde padiĢahın mutlak 

gücünden bahsetmek oldukça zordur. Karlofça AntlaĢmaları‟nın ardından diplomasiyi 

önceleyen barıĢçı bir politika izlenmesi sivil bürokrasinin devlet yönetimindeki etkisini 

artırmıĢtır. Bu dönemde bürokratlar devlet yönetimine hâkim olmaya ve padiĢahtan 

bağımsız hareket etmeye baĢlamıĢtır (Ortaylı, 2006: 87). Diğer yandan Osmanlı, Avrupa 

karĢısında geriledikçe dıĢ iliĢkilerinde diplomasi ve uluslararası hukuk gibi kurumları 

benimsemesinin yanı sıra iç siyasal düzeninde de Avrupa‟yı taklit etmeye baĢlamıĢtır. 

Böylece o dönemden bugüne Türk dıĢ politikasına hâkim olan Batıcılık iç siyasetteki ve 

toplumsal yaĢamdaki BatılılaĢma meselesiyle paralel bir Ģekilde ilerlemiĢtir.  

Devlet yapısının BatılılaĢması büyük ölçüde II. Mahmud döneminden itibaren 

baĢlamıĢtır. Bu dönem bir yandan merkezi otoritenin yeniden inĢa edildiği ve diğer yandan 

Batı usulü sivil bürokrasinin geliĢtiği bir dönem olmuĢtur. Bürokratlar PadiĢah karĢısında 

güçlerini artırsa da merkezi güçlendirmeyi hedeflemiĢlerdir. 1808‟de kabul edilen Sened-i 

Ġttifak, Osmanlı‟da görülen ilk anayasal hareket olarak padiĢahın yetkilerini kısmen 
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sınırlamıĢ olsa da çevrenin merkeze bağlılığını yeniden sağlayan bir geliĢme olmuĢtur. 

Böylece merkez-çevre iliĢkisi Türk siyasal hayatının ana temalarından biri haline gelmiĢtir 

(Mardin, 2006: 35-78).  

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ise Osmanlı-Türk toplumunun 

BatılılaĢmaya kesin adım atıĢını temsil etmektedir (AkĢin, 2001: 17). Tanzimat‟ın en 

önemli etkisi devlet ile tebaa arasında doğrudan bir iliĢki kurulmuĢ olmasıdır. Böylece 

yerel yöneticilerin aracılığı ortadan kalkmıĢ, vatandaĢların eĢitliği ilkesi ayanlar karĢısında 

devlete bağlılığı güçlendirmiĢtir (Karpat, 2010: 32). Bu reformlarla Avrupalı güçlerin 

Osmanlı iç iĢlerine müdahalelerinin önüne geçilmek istenmiĢtir. Reformlar 

gerçekleĢtirilirken Ġkinci MeĢrutiyet dönemine (1908-1918) dek temsili bir sistemin 

gündeme gelmediğinin, Tanzimat reformlarıyla bürokratik bir merkeziyetçiliğin inĢa 

edilmek istendiğinin altı çizilmelidir. Kısacası Osmanlı reformlarının ilk sonuçlarından biri 

merkezin çevre karĢısında yeniden güçlendirilmiĢ olmasıdır.  

Görüldüğü üzere Osmanlı reformları bürokrasinin yükseliĢini beraberinde getirmiĢtir. 

Ġlerleyen yıllarda ve hatta yakın bir döneme kadar bürokratik seçkinler güvenlik 

politikasının belirlenmesinde en önemli aktörler olmuĢtur. Bürokrasinin yükseliĢi açısından 

Tanzimat dönemi bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu tarihten önce devlet 

memurları padiĢahın kulu oldukları için siyaseten katle ve müsadereye maruz 

kalabilmiĢlerdir. Tanzimat ise bu uygulamalara son vermiĢ ve bürokrasiye belli bir özerklik 

kazandırmıĢtır (AkĢin, 1994: 27-28). Ancak bürokrasi hiçbir zaman devlet karĢıtı bir tavır 

almamıĢtır. Aksine bürokrat aydınlar devlete hizmet ve onu yüceltme fikrini 

içselleĢtirmiĢlerdir (Hanioğlu, 2006: 80). Devlete olan bu bağlılık bürokratların kendilerini 

“yüksek siyaset” aktörü olarak görevlendirmeleri ve siyaseti siyasetçilere bırakılamayacak 

kadar önemli bir kurum olarak görmeleri biçiminde bir yaklaĢım doğurmuĢtur (Hanioğlu, 

2006: 128). Sonuç olarak devlet-bürokrasi iliĢkisi devleti yücelten ve siyasetçi-devlet ya da 

hükümet-devlet ayrımına dayalı bir siyaset anlayıĢını ortaya çıkarmıĢtır. Böylece politik 

kültür, devleti toplumdan bağımsız ve ondan üstün bir kurum olarak yüceltmiĢ, politik 

seçkinleri devletin koruyucusu haline getirmiĢtir (Özbudun, 1994).  Devlet merkezli bir 

güvenlik anlayıĢının geliĢmesinin ve güvenlik politikasının belirlenmesinde bürokrat 

seçkinlerin kimi zaman siyasetçilerin önüne geçtikleri bir yapının kökenleri bu Osmanlı 

mirasında aranabilir.  
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Bürokratik seçkinlerin devlet geleneğindeki etkinliği vurgulanırken askeri 

bürokrasinin de önemi unutulmamalıdır. Osmanlı‟da reform ihtiyacı belirdiğinde ilk 

yenilenme giriĢimleri orduda gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tercihte iç ve dıĢ güvenliğe verilen 

öncelik belirleyici olmuĢtur. Güvenlik sağlanmaksızın gerçekleĢtirilecek reformların 

yararsız olacağı düĢüncesi üstünlük kazanmıĢtır. Ayrıca reformlara muhalif kesimlerin 

toplumsal hayatı ilgilendiren diğer reformlara nazaran askeri reformlara karĢı çıkmadıkları 

ve imparatorluğu savunma önceliğinin tüm kesimlerce kabul edildiği görülmüĢtür (Hale, 

1994/1996: 23). Askeri reformların en önemli sonucu askeri eğitimin modernleĢmesi ve 

yaygınlaĢması sonrasında imparatorluğun uzak bölgeleri de dâhil olmak üzere taĢradan 

gelen mütevazı ailelerin çocuklarına eğitim imkânının sağlanması olmuĢtur. Bu gençler 

zamanla, aldıkları modern eğitimin de katkısıyla kendilerini aynı ailenin üyeleri ve 

aydınlanmanın öncüleri olarak görmeye baĢlamıĢlardır (Hale, 1994/1996: 33).  

Sivil bürokratlarda olduğu gibi askeri bürokratlar da kendilerini her türlü çıkarın 

üzerinde, devletin muhafızı rolünde görmüĢlerdir ve güvenlik politikası söz konusu 

olduğunda askerler siyasetçilere Ģüpheyle yaklaĢmıĢlardır. Güvenliğin sağlanması ve 

ülkenin savunulması noktasında orduya her zaman için öncelikli bir rol düĢse de 

Osmanlı‟dan günümüze askerler güvenliğin tanımlanması ve güvenlik politikasının 

belirlenmesinde de siyasi roller üstlenmiĢlerdir. Bunun sonucunda asker-sivil iliĢkileri 

Türkiye‟nin güvenlik politikasında her zaman önemli bir olguyu teĢkil etmiĢtir.  

Askeri bürokrasinin öneminin yanı sıra ulusal kültürel/kurumsal güvenlik çevresini 

oluĢturan önemli unsurlardan askeri kültürü de açıklamak gerekmektedir. Osmanlı askeri 

kültürü daha kuruluĢ yıllarından itibaren ordu ile devletin bütünlüğü üzerine inĢa 

edilmiĢtir. Reformlar söz konusu olduğunda ise ilk yeniliklerin orduda yapıldığı 

görülmüĢtür. Bu adımlar orduyu modernleĢmenin öncüleri haline getirmiĢ ve devlet 

yönetiminde ayrıcalıklı bir konuma taĢımıĢtır. Bu bakımdan, askeri kültürün iki önemli 

özelliğine dikkat çekmek gerekir. Birincisi ordunun toplumsal ve politik yaĢamda etkin bir 

rol oynamasıdır. Kendilerini ayrıcalıklı bir konumda gören genç subaylar bu düĢüncelerini 

büyük ölçüde Prusyalı Goltz PaĢa‟nın Millet-i Müsellaha‟da savunduğu görüĢlerinden 

edinmiĢlerdir (Hanioğlu, 2001: 294). Ordunun toplumsal ve politik yaĢamdaki etkinliğinin 

bir baĢka boyutunu ise halkın sürekli bir seferberlik halinde tutulması ve ordu-millet 

bütünleĢmesi oluĢturmaktadır. Böylece birey savaĢta ve barıĢta devletin amaçlarına hizmet 

eden bir aktör konumuna gelmektedir (Mardin, 2008: 221). Askeri kültürün ikinci önemli 
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özelliği ise ordunun toplumsal ve politik yaĢamda öncü rol oynamasına karĢın gündelik 

politikadan uzak durulması ve ordunun kendisini politika üstü bir konuma yerleĢtirmesidir. 

Böylece politikacıların askeri iĢlere karıĢmasının önüne geçilmekte ve görünürde askerler 

siyaset dıĢında kalmaktadır. Ancak ordu mevcut düzenin sürdürülmesini sağlayan ideolojik 

bir kurum haline gelmektedir. (Özcan, 2010a: 190-191). Bu örneklerde görüldüğü üzere 

Prusya ordusunun Türk askeri kültürü üzerinde derin bir etkisi söz konusudur. Bu etki 

Cumhuriyet döneminde de sürmüĢtür. Reformlar gündeme geldiğinde farklı ülkelerden 

askeri uzmanlar getirilerek ve çok sayıda ülkenin askeri yapısı örnek alınarak yapılan 

yenilenme çalıĢmaları 1880‟lerden itibaren büyük ölçüde sadece Prusya ordusu örnek 

alınarak yürütülmüĢtür (Ortaylı, 1981: 58).  

Askeri ve sivil bürokrasi reformlarla birlikte toplumsal yaĢamın baĢat aktörleri 

durumuna gelmiĢler ve politik alanda öncelik sahibi olmuĢlardır. Ancak reformlara yönelik 

güçlü bir muhalefetin de bulunduğunu belirtmek gerekir. Özellikle dini bürokrasiyi 

oluĢturan ulema reformların önündeki engellerden biri olmuĢtur. Erken dönem reformlarda 

dini bürokrasi belirleyici olmuĢtur çünkü tüm yenilikler ulemanın onayını gerektirmiĢtir. 

Ġslam‟ın devlet iĢlerindeki önemi devam etmiĢ ve tüm reformlar kesin sonuçlar 

vermemiĢtir (Heper, 1974: 56-57). On dokuzuncu yüzyılda yaĢanan BatılılaĢma hareketi 

ise gelenekçi bir güç olan ulemanın yetkilerini sınırlamıĢtır. Ancak bu gelenekçi ve 

BatılılaĢma karĢıtı damar Osmanlı toplumsal ve politik yaĢamında varlığını sürdürmüĢtür. 

Benzer biçimde, modern askeri eğitimden geçen genç subayların önünde alaylı subaylar bir 

direnç noktası oluĢturmuĢtur. Bununla birlikte artık dini gelenek değiĢen dünya koĢullarına 

rehber olamaz duruma gelmiĢtir. Böylece geleneksel dini ve askeri yapı gerilemiĢ yeni sivil 

ve askeri bürokrasi üstünlük kazanmıĢtır (Findley, 1980: 61-63). Osmanlı‟nın yeni aydın 

bürokratları ilerleme fikrini benimsemiĢ ve gelenekçi fikirleri bir tehdit olarak 

algılamıĢlardır. Cumhuriyet yıllarında laik rejimin benimsenmesiyle dini gelenekçilik 

devlet yönetiminden tamamen dıĢlanmıĢ ve „gericilik‟ güvenlik politikasında önemini 

artıran bir tehdit olarak tanımlanmıĢtır.  

Son olarak Osmanlı‟nın karĢılaĢtığı ve günümüze dek izleri sürülebilen bir iç tehdit 

unsurundan bahsetmek gerekir. Bu tehdit on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan milliyetçi 

hareketlerdir. Bu hareketlerin nedenleri 1789 Fransız Devrimi‟nden doğan düĢüncelerin 

Ġmparatorluğun Hıristiyan cemaati üzerindeki ideolojik etkilerinde aranabilir (Zürcher, 

1993/2000: 47). Böylece iç ayaklanmalar yoluyla yaĢanan toprak kayıpları Osmanlı 
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döneminin en acil güvenlik sorunları arasında yerini almıĢtır. Bu sorunun dıĢ boyutu da 

bulunmaktadır. Ayrılıkçı hareketlerin baĢarıya ulaĢmasının nedenlerinden biri devletin 

zayıflamasıysa diğer nedeni baĢta Rusya olmak üzere Avrupalı güçlerin müdahaleleridir 

(AkĢin, 1994: 26). Son yüzyılı boyunca bu ayrılıkçı hareketlerle mücadele eden ve toprak 

bütünlüğünün sağlanması konusunda çok ciddi iç tehditlerle karĢılaĢan Osmanlı‟nın 

bıraktığı bu miras hem toplumda hem de politik seçkinler arasında çok ciddi psikolojik 

etkiler yaratmıĢtır (Aydın, 2003: 168). Bu etkiler Türkiye‟nin güvenlik kültürünü 

biçimlendiren en önemli öğeler arasındadır.  

3.1.1.3. Osmanlı’da güvenlik ihtiyaçları ve kimlik arayıĢları  

Osmanlı‟nın içerisinde hareket ettiği uluslararası ve ulusal güvenlik çevresini 

açıkladıktan sonra nasıl bir kimlik tanımına ulaĢıldığı ve güvenlik politikasını belirleyen 

devlet kimliğinin ne olduğu tartıĢılabilir. Kimliği oluĢturan ve güvenlik politikasında 

süreklilik sağlayan iki temel özellikten bahsedilebilir. Bunlardan birincisi statükoculuktur. 

Önceki sayfalarda anlatıldığı üzere Osmanlı Avrupalı güçler karĢısında üstünlüğünü 

yitirmiĢ ve içeride önemli sorunlar yaĢamaya baĢlamıĢtır. Toprak bütünlüğü ilkesi güvenlik 

politikasının temelini oluĢturmuĢ ve bunun sonucunda sürekli savunma pozisyonuna itilen 

statükocu bir güvenlik anlayıĢı doğmuĢtur. Statükoculuk, Osmanlı‟dan günümüze dek 

Türkiye‟nin güvenlik politikasının ve devlet kimliğinin en belirgin özelliklerinden biri 

olmuĢtur. Statükoculuk kavramının mevcut sınırları, toprak bütünlüğünü ve uluslararası 

dengeleri koruma anlamında kullanıldığını belirtmek gerekir. Bu anlamda statükoculuk 

içinde bulunulan travmatik ortamdan kaynaklanmıĢ fakat büyük toprak kayıpları yaĢansa 

da Ġmparatorluğun uzun süre ayakta kalmasını sağlamıĢtır. Diğer yandan statükocu devlet 

kimliği hem Osmanlı‟nın hem Türkiye‟nin sürekli dengeleri gözeten bir diplomasi geleneği 

geliĢtirmesine neden olmuĢtur. Bir sonraki bölümde göreceğimiz üzere statükocu değil 

aktif dıĢ politika izleyen hükümetlerin DıĢiĢleri mensubu diplomatlarla yaĢadıkları gerilim 

buradan kaynaklanmaktadır.  

Güvenlik politikasının ve devlet kimliğinin en belirgin ikinci özelliği ise Batıcılıktır. 

Batıcılık kavramı Avrupa devletler sisteminin parçası olma hedefini ifade etmektedir. 

Bununla birlikte Osmanlı‟nın kuruluĢundan itibaren yüzünü her zaman Batıya döndüğünün 

ve fetihlerin ana istikametinin Avrupa olduğunun hatırlanması gerekir. Avrupa karĢısında 

zayıflayınca bu kez fetih değil güvenlik sağlama amacıyla Batıya yönelmiĢtir. Osmanlı‟da 
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devlet kimliğinin tanımlayıcı öğelerinden olan Batıcılık güvenlik ihtiyaçlarından doğmuĢ 

ve güvenlik kültürünün en temel özelliklerinden biri haline gelmiĢtir (Karaosmanoğlu, 

2000: 200). Batıcılık, Avrupa‟da ortaya çıkan yeni devletler sistemi bağlamında 

düĢünülmelidir. Yeni düzende egemen devlet kimliği Avrupa‟da geliĢen bir ortak kimlik 

tanımı olmuĢtur ve Osmanlı Ġmparatorluğu toprak bütünlüğünü sağlamak, egemenlik 

haklarını güvenceye almak ve iç iĢlerine karıĢılmasını önlemek amacıyla bu ortak kimliğin 

Avrupalı güçlerce kabul edilmesini hedeflemiĢtir. Böylece Osmanlı Batı yönelimli bir 

diplomasi izlemiĢ, Batıcılık Cumhuriyet döneminde de sürmüĢtür.  

Statükoculuk ve Batıcılık Osmanlı devlet kimliğinin dıĢa dönük iki temel özelliğini 

belirlemektedir. Bununla birlikte Osmanlı‟daki kimlik arayıĢları iç politik düzende de 

yansımasını bulmaktadır. Reform hareketleri çoğu zaman BatılılaĢma kavramıyla 

anılmakta ve yenilenme, çağdaĢlaĢma, modernleĢme gibi süreçler BatılılaĢma ile aynı 

anlamda kullanılmaktadır. Bu durum BatılılaĢmanın Türk modernleĢmesinin kurucu öğesi 

olmasından kaynaklanır (Kahraman, 2007: 125). BatılılaĢma sadece bir dıĢ politika 

yönelimini değil kültürel düzeyde bir kimlik arayıĢını da yansıtmaktadır. Osmanlı 

zayıfladıkça ve Avrupa karĢısında geriledikçe ona daha fazla yaklaĢmaya ve Avrupa 

siyasal-kurumsal yapısını taklit etmeye baĢlamıĢtır. BatılılaĢmanın baĢlıca hedefi 

Ġmparatorluğu yeniden canlandırmak, dağılmanın önüne geçmektir.  

BatılılaĢma hedefindeki ilginçlik hem Osmanlı‟nın hem Avrupa‟nın yüzyıllarca 

birbirini „öteki‟ olarak görmesidir. Avrupa‟nın politik-kurumsal düzeninin olumlu 

yönlerini ve askeri üstünlüğünü kabul etmekle birlikte Osmanlı‟nın Avrupa‟yı sevmesi 

mümkün olmamıĢtır. SavaĢ alanlarında sürekli yenilen, diplomasi masalarında küçültülen 

ve toprak bütünlüğü garanti edilirken bile bunun geçici olduğu hatırlatılan Osmanlı‟nın 

BatılılaĢırken aynı anda Batıya karĢı sürekli bir kuĢku beslemesi kaçınılmazdır (Timur, 

2000: 17). Batının gizli niyetleri hakkındaki Ģüpheciliğe rağmen BatılılaĢma uygarlaĢmanın 

tek yolu olarak görülmüĢtür ve sadece dıĢ iliĢkilerde ya da politik-kurumsal yapıda değil 

kültürel alanlarda da güçlü bir BatılılaĢma eğilimi doğmuĢtur (Mardin, 1991: 23-81).  

Osmanlı‟nın son yüzyılında Ġmparatorluğu bir arada tutmaya yönelik farklı kimlik 

arayıĢları da gündeme gelmiĢtir. Yusuf Akçura (1976) bu arayıĢları Üç Tarz-ı Siyaset 

kitabında özetlemiĢtir. Osmanlıcılık, Ġslamcılık ve Türkçülük biçiminde ortaya çıkan bu 

kimlik arayıĢları esasında Ġmparatorluğun güvenlik sorunlarına verilen bir yanıt olarak da 
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değerlendirilebilir. Çünkü önerilen bu kimlikler dağılmakta olan Ġmparatorluğun nasıl 

ayakta tutulabileceği sorusuna yönelik bir yanıt arayıĢıdır.  

Osmanlı BatılılaĢma hareketi dinin mümkün olduğunca geri plana atılarak yeni bir 

seküler ideolojinin benimsenmesini beraberinde getirmiĢtir. Bu yeni ideoloji 

Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık, Ġmparatorluk bünyesindeki tüm dini grupların tek bir kimlik 

altında birleĢtirilmesini sağlayarak ülkenin bütünlüğünü korumayı amaçlamıĢtır. Tanzimat 

Fermanı (1839) getirmeye çalıĢtığı eĢitlik ilkesi ile bu konuda dönüm noktası olmuĢtur. 

Osmanlıcılık halkın tebaadan vatandaĢlığa geçiĢini de simgelemektedir. Bu geçiĢ laik 

reformları gerektirmiĢtir. Millet sistemi tedricen kaldırılmaya, özellikle hukuk ve eğitim 

alanında laiklik ilkesi benimsenmeye baĢlanmıĢtır (Zürcher, 1993/2000: 95-96). 

Osmanlıcılık bu anlamda geleneksel devlet ideolojisinden köklü bir sapma olarak 

görülebilir. Bu sapmada, 1789 Fransız Devrimi sonrası Avrupa‟da yaygınlaĢan vatandaĢlık 

ve hukuksal eĢitlik temelinde yeni bir siyasal anlayıĢın hâkim olmaya baĢlaması etkili 

olmuĢtur (Somel, 2009: 89).  

Güvenlik politikası bağlamında Ġmparatorluğun bütünlüğünü ideolojik düzeyde 

sağlamaya yönelik bir kimlik tasavvuru olan Osmanlıcılık bir ölçüde baĢarılı olmuĢtur. 

Tanzimat Fermanı‟nın ilanından 1876‟da ilan edilen Birinci MeĢrutiyet‟e kadar 

merkeziyetçi bir yaklaĢımla sürdürülen Osmanlıcılık bu tarihten itibaren farklı bir içerik 

kazanmıĢtır. Bu dönemde Osmanlıcılık sadece Müslümanların ya da Türklerin tekelinde 

kalmamıĢ, Gayrimüslimler arasında da belli bir zemin bulmuĢtur. Ancak zamanla 

gayrimüslim aydınlar farklı kimlik arayıĢlarına yönelmiĢlerdir (Georgeon, 2006: 16).  

Osmanlı‟nın güvenlik ihtiyaçları kapsamında açıklanabilecek bir diğer kimlik arayıĢı 

Ġslamcılıktır. Ġslamcılığın iki boyutta incelenmesi gerekir. Ġslamcılık ilk olarak iç politikada 

Tanzimat sonrası Ġslami düzenden kopuĢa verilen bir tepki ve Ġmparatorluğun Ġslam 

kimliğinde birleĢmesini savunan bir ideoloji olarak değerlendirilebilir (Çetinsaya, 2009: 

271). DıĢ politikada ise Ġslamcılığın araçsal bir ideoloji olduğunun altını çizmek gerekir. 

Osmanlı döneminde Ġslamcılık tüm Ġslam dünyasını birleĢtirmeye yönelik bir siyasi birlik 

arayıĢı değildir ve II. Abdülhamid döneminde devreye sokulan halifelik makamı içte 

dayanıĢma duygusunu yaratmak dıĢta ise pazarlık ve denge unsuru oluĢturmak amacıyla 

kullanılmıĢtır (Kara, 2009: 236). Bu bakımdan Karpat (2012: 47-61) Ġslamcılığı bir 
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savunma ideolojisi olarak tanımlamaktadır ve Ġslamcılık güvenlik ihtiyaçlarına verilen 

yanıtlardan biri olarak değerlendirilebilir.  

Reformlar ve bu süreçte gündeme gelen kimlik temelli ideolojiler Ġmparatorluğun 

dağılmasını önleyememiĢtir. Bunun önemli bir nedeni baĢta Balkanlardaki gayrimüslimler 

arasında sonra da Türk olmayan Müslüman halklar arasında milliyetçiliğin yükseliĢidir. 

Milliyetçilik on dokuzuncu yüzyılın baĢlarından itibaren Osmanlıların tanıĢık oldukları bir 

ideolojidir. Ancak Türkler, Ġmparatorluğun milliyetçilik etkisine giren son halkı olarak 

görünmektedir (Georgeon, 2006: 2). Tanzimat sonrasında vatan ve vatanperverlik 

kavramları siyasi literatürün en sık kullanılan kavramları haline gelse de Türk 

milliyetçiliğinin egemen ideoloji konumuna gelmesi 1908 sonrasına rastlar. Burada önemli 

bir etken milli ekonomi anlayıĢının doğması ve Türk burjuvazisinin yavaĢ yavaĢ 

oluĢturulmasıdır (Toprak, 1982: 22-35). Diğer yandan 1908 sonrasında dıĢ politikada 

yaĢanan geliĢmeler, savaĢlar ve toprak kayıpları devlet yönetiminin Türkçülüğe 

yönelmesine neden olmuĢtur. Bosna-Hersek‟in kaybedilmesi (1908), Trablusgarp SavaĢı 

(1911-1912), Balkan SavaĢları (1912-1913) ve nihayet Birinci Dünya SavaĢı (1914-1918) 

büyük kayıplara yol açmıĢ ve milliyetçi duyguları körüklemiĢtir. Bütün bunlar Türk ulusal 

kimliğinin oldukça geç bir tarihte oluĢmaya baĢladığını göstermektedir. Hatta bu kimliğin 

inĢası Cumhuriyet sonrasında da sürmüĢ, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Türkiye‟nin ulusal 

güvenlik kültürünü biçimlendiren en önemli öğe olmuĢtur.  

3.1.1.4. Güçler dengesinde Osmanlı Ġmparatorluğu   

Osmanlı‟nın uluslararası ortamdan kaynaklanan güvenlik sorunlarına yönelik 

politikaları statükoculuk ve Batıcılık ilkeleriyle tanımlanan devlet kimliği tarafından 

biçimlendirilmiĢtir. Ulusal düzeydeki iç tehditler ise Osmanlıcılık, Ġslamcılık, Türkçülük 

gibi ideolojilerin önerdiği kimlikler temelinde geliĢtirilen siyasi projelerle çözülmek 

istenmiĢtir. Ancak bu iki düzeyi birbirinden tamamen bağımsız düĢünmemek gerekir. 

Örneğin Osmanlı‟nın dıĢ iliĢkilerine hâkim olan Batıcılık ulusal düzeydeki BatılılaĢmayla 

paralel bir seyir izlemiĢtir. Diğer yandan Ġslamcılık ve Türkçülük gibi ideolojiler 

kendilerine has kimlik tanımlarıyla belirli bir dıĢ politika yönelimini de içermektedirler. 

Dolayısıyla izlenen güvenlik politikaları ulusal ve uluslararası düzeydeki çeĢitli kimlik 

tanımları arasındaki müzakerenin bir sonucu olarak yürütülmektedir.  
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Osmanlı‟nın güvenlik politikasında statükoculuk ilkesinin bir sonucu olarak 

kullanılan en önemli araç güçler dengesidir. Güçler dengesi daha eski tarihlerde de geçerli 

olmakla birlikte 1815 Viyana Kongresi sonrasında tam anlamıyla kurumsallaĢmıĢtır. Bu 

kongre uzun savaĢların ardından Avrupa haritasını yeniden çizmiĢ ve bunu yaparken 

öncelikli olarak devletler arasındaki güç dengelerini esas almıĢtır. Söz konusu dengelerin 

korunması Avrupalı güçlerin önceliği haline gelmiĢ ve bu sayede savaĢsız geçen, uzun 

sayılabilecek bir döneme girilmiĢtir. Güçler dengesi sistemi gereği devletlerin dıĢ 

politikalarında sürekli dengeleri gözettiği Avrupa düzeninde Osmanlı uzunca bir süre 

ayakta kalmayı baĢarmıĢtır. Ancak Osmanlı, Viyana Kongresi‟ne davet edilmemiĢtir. 

Bunun bir nedeni Osmanlı‟nın büyük güç olarak kabul edilse de Avrupa düzeninin bir 

parçası olarak görülmemesiyken diğer nedeni devletler hukukundan yararlanmanın 

Hıristiyan olma Ģartına bağlı olmasıdır (Versan, 1999: 106-107). Özellikle Rusya 

karĢısında toprak kayıpları yaĢayan Osmanlı yalnızlığa itilmesini önlemek ve güçler 

dengesinden yararlanarak toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Batıya yönelmiĢ ve 

Avrupa devletler sistemine üye olmak istemiĢtir. On dokuzuncu yüzyıl boyunca güvenlik 

politikasının en önemli hedefi bu olmuĢtur. Bu hedef aynı zamanda güvenlik kimliğindeki 

Batıcılık ilkesinin bir uzantısı olarak görülmelidir.  

Osmanlı Ġmparatorluğu 1856 Paris AntlaĢması‟yla Avrupa devletler sistemine kabul 

edilmiĢtir. Bu kabul resmi irade beyanı olması bakımından hukuki ve diplomatik bir değer 

taĢımaktadır. Ancak Osmanlı‟nın on beĢinci yüzyıldan beri fiilen Avrupa güç dengeleri 

içinde önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır (Yurdusev ve Yurdusev, 1999). Bununla 

birlikte bu güç dengesinde artık zayıflayan Osmanlı‟nın sistem içerisinde varlığını 

sürdürebilmesi açısından bu hukuki tanımayı elde etmesi önemli bir geliĢmedir. Çünkü 

Osmanlı, mevcut dengeleri sahip olduğu güçle etkileyebilen bir aktör değil bu dengeler 

sayesinde ayakta kalmaya çalıĢan bir aktördür. 1856 Paris Konferansı‟na Osmanlı‟nın 

egemenlik haklarını ve iç iĢlerine karıĢmama ilkesini tanıması nedeniyle Osmanlı devlet 

adamları tarafından büyük önem verilmiĢtir (Davison, 1973).  

1856 yılından sonra yaĢanan geliĢmeler ise Avrupa devletler sistemini büyük 

sarsıntılara uğratmıĢtır. Birincisi yükselen milliyetçiliğin önü alınamamıĢtır. Önce 

Almanya‟nın sonra Ġtalya‟nın siyasal bütünleĢmelerini tamamlayıp yeni ulus devletler 

olarak ortaya çıkmaları Avrupa dengelerini altüst etmiĢtir. Ġkincisi Balkanlarda yükselen 

milliyetçilik Osmanlı‟nın dağılmasını hızlandırdığı gibi Avusturya-Macaristan 
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Ġmparatorluğu açısından da büyük sorunlar doğurmuĢtur (Tuncer, 1999). Böylece bir Doğu 

sorunu ortaya çıkmıĢ ve bu kapsamda Osmanlı‟nın nasıl paylaĢılacağı meselesi Avrupa 

devletlerinin gündemlerinde yerini almıĢtır. Doğu sorunu Osmanlı güvenliği açısından 

büyük önem taĢımaktadır. Özellikle ayrılıkçı ayaklanmalar genellikle Osmanlı‟nın toprak 

kayıplarıyla sonuçlanmıĢtır. Ġmparatorluğun bir cemaati kısmen kötü yönetimin kısmen de 

milliyetçi ideolojinin etkisiyle ayaklanmıĢ, Osmanlı bu ayaklanmaları bastırmak 

istediğinde büyük güçlerden biri Hıristiyanların durumunu savunmak bahanesiyle askeri ve 

diplomatik kanallardan devreye girmiĢ ve bu süreç Osmanlı‟nın kayıplarıyla 

sonuçlanmıĢtır (Zürcher, 1993/2000: 85). Bu örnek Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve 

Bulgaristan‟ın bağımsızlıkları sürecinde tekrarlanmıĢtır. Osmanlı‟nın bu ayaklanmaları 

bastırması ya da düĢman devletlere karĢı galip gelmesi durumunda bile -1897‟de 

Yunanistan‟la yapılan savaĢta görüldüğü gibi- sonuç değiĢmemiĢtir. Osmanlı hiçbir zaman 

galip gelemeyeceği bir konuma saplanmıĢtır (Hale, 2000/2003: 28). Bu nedenlerle 

Osmanlı‟nın toprak kayıplarını önlemesi oldukça zor olmuĢtur ve bunu sağlamak için 

güçler dengesinden yararlanarak bir Avrupalı gücü yanına çekmek dıĢında fazla bir 

seçeneği olmamıĢtır.  

Osmanlı‟nın güçler dengesi sisteminde ilk olarak Ġngiltere ile yakınlaĢtığı 

görülmektedir. Bu yakınlaĢma 1838 Baltalimanı AntlaĢması sonrasına denk gelmektedir. 

Rusya‟nın Osmanlı aleyhine yayılması karĢısında Ġngiltere Osmanlı‟nın toprak 

bütünlüğünü koruma politikası izlemiĢtir. Ġngiltere‟nin bu politikasında iki temel gerekçe 

vardır. Birincisi Osmanlı‟nın yıkılmasıyla Rusya‟nın güç dengesini bozacak Ģekilde 

güçlenmesinin ya da bir güç boĢluğunun doğmasın önüne geçme isteğidir. Ġkincisi ise 

Ġngiltere‟nin Hindistan‟a uzanan kara ve deniz yolu üzerinde güçlü bir devletin ya da bir 

güç boĢluğunun arzu edilmemesidir (BağıĢ, 1999).  

1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı Ġngiltere‟nin bu politikasında bir dönüm noktası 

olmuĢtur. SavaĢ sonrasında imzalanan 1878 Berlin AntlaĢmasında 1856 Paris 

AntlaĢmasının aksine toprak bütünlüğü ve içiĢlerine karıĢmama maddeleri 

bulunmamaktadır. Osmanlı‟nın iç bünyesini güçlendirememesi ve Rusya karĢısında kesin 

bir yenilgiye uğraması bu geliĢmede etkili olmuĢ, bu tarihten sonra Osmanlı toprak 

bütünlüğüne ve içiĢlerine müdahaleler neredeyse bir uluslararası hukuk kaidesi haline 

gelmiĢtir (Karal, 1983: 78-79). Ġngiltere, Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak yerine 

Yunanistan gibi küçük devletlerin desteklenmesi, Ermenistan gibi yeni küçük devletlerin 
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kurulması ve gerektiğinde Mısır ve Kıbrıs gibi Osmanlı topraklarının fiilen iĢgal edilmesi 

politikasını izlemeye baĢlamıĢtır. Bunun neticesinde Osmanlı‟nın güvenlik politikasında 

hareket alanı iyice daralmıĢ ve elde olanı korumak yerine olabildiğince az kaybetmek 

anlayıĢı hâkim olmaya baĢlamıĢtır (Özyüksel, 2004: 5). Ancak hareket alanı daralan 

Osmanlı‟nın yeni bir müttefik bulduğu görülmüĢtür. Bu müttefik Avrupa güçler dengesini 

altüst eden Almanya‟dır.  

Ġngiltere‟nin politikasındaki değiĢim dengelerden yararlanarak ayakta kalmaya 

çalıĢan Osmanlı‟nın manevra yeteneğine zarar verse de Almanya‟nın yükseliĢi Osmanlı‟ya 

yeni bir seçenek sunmuĢtur. Almanya Osmanlı üzerinde emperyal emellere sahip olmayan 

ve sömürgeleri arasında Müslüman ülkeleri bulunmayan bir devlet olarak Osmanlı 

yönetimine cazip gelmiĢtir (Ortaylı, 1981: 41). Almanya‟nın Müslüman dostu bir imaj 

çizmesi önemlidir çünkü bu dönemde Osmanlı, Hilafet makamını etkin bir Ģekilde 

kullanma gayretindedir. Ġslamcılık içeride bütünlüğü sağlamaya yönelik bir politika olsa da 

sömürgelerinde geniĢ Müslüman kitleler bulunan Ġngiltere ve Fransa‟ya karĢı Hilafetin 

etkili bir araç olarak kullanılabileceği düĢünülmüĢtür. Bu konuya Almanya da önem 

vermiĢtir. Alman Ġmparatoru II. Wilhelm‟in Osmanlı topraklarına ikinci ziyareti sırasında 

Kudüs‟te kendisini Sultanın ve onun halifesi olduğu 300 milyon Müslümanın en iyi dostu 

olarak ilan etmiĢtir (Ortaylı, 1981: 54). Almanya‟nın Ġngiltere ve Fransa gibi ülkelerin 

sömürgeleri üzerinde bu yönde bir etki kurma giriĢimi aynı zamanda bu sömürge 

topraklarını karadan çevreleme politikasının bir parçası olmuĢtur (Sander, 2012: 261). Bu 

politikanın bir baĢka örneği Anadolu ve Bağdat demiryolu projeleridir. Bu projeler bir kara 

imparatorluğu olan Almanya‟nın uzak coğrafyalara açılabilmesi ve etki alanını 

geniĢletmesi açısından büyük önem taĢımıĢtır (Özyüksel, 1988).  

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda hâkim olan savunmacı/statükocu ve Batıcı kimlik 

güvenlik politikasının Batıya yönelik olmasına, Batılı egemen devlet kimliğini Avrupalı 

güçlere kabul ettirdiği oranda Osmanlı‟nın kendisini güvende hissetmesine ve sürekli bir 

savunma pozisyonunda olması nedeniyle hayatta kalmak için Avrupa içi dengelerden 

yararlanmaya çalıĢmasına neden olmuĢtur. Ancak yirminci yüzyıla gelindiğinde 

Ġmparatorluğu ayakta tutmak imkânsız hale gelmiĢtir. Bunun çok çeĢitli nedenleri vardır 

fakat güvenlik politikası açısından bakıldığında iki temel nedenden bahsedilebilir. Birincisi 

Avrupa‟daki güçler dengesinin artık sona yaklaĢmasıdır. Güçler dengesi sistemi özellikle 

Almanya gibi revizyonist devletlerin emellerini dizginleyecek yeteneklerden yoksundur. 



76 

Nitekim Avrupa ittifaklar sistemi yirminci yüzyılda dengeye değil büyük bir savaĢa yol 

açmıĢtır. Bu savaĢ Osmanlı‟nın da sonunu getirmiĢtir. Ġkinci bir neden Osmanlı‟nın 1856 

sonrasında tedricen bir yarı-sömürge durumuna gelmesidir. Ġlk büyük borçlar bu tarihten 

sonra alınmaya baĢlanmıĢtır. 1881 yılında ise maliyenin iflas ettiği ilan edilmiĢtir. Aynı yıl 

kurulan Duyun-u Umumiye devletin çeĢitli gelir kalemlerine yabancı devletlerin el 

koymasına yol açmıĢtır. Diğer yandan kapitülasyonlar Osmanlı‟nın karĢılaĢtığı büyük 

ekonomik güvenlik sorunlarından bir diğeridir. Ekonomik bağımsızlığını önemli ölçüde 

yitiren Osmanlı‟nın ordunun modernleĢtirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda yetersiz 

kalması ve ekonomik bağımsızlığının yanında siyasi bağımsızlığının da tehlikeye girmesi 

kaçınılmazıdır. Bu Ģartlar altında Osmanlı yıkımdan kurtulamamıĢtır.  

3.1.2. Tek parti döneminde güvenlik politikasının kurumsallaĢması  

3.1.2.1. Ġki dünya savaĢı arasında uluslararası düzen ve Türkiye’nin güvenliği   

Uluslararası kültürel/kurumsal çevrenin Birinci Dünya SavaĢı sonrasında köklü bir 

değiĢim yaĢadığı görülmektedir. Bu kısımda ele alınacak 1918-1946 arası dönemde 

uluslararası alanda yaĢanan geliĢmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirmek 

amacıyla Birinci Dünya SavaĢı‟nın sistem üzerindeki etkilerine ve Ġkinci Dünya SavaĢı‟na 

giden sürece yer vermek gerekmektedir. Birinci Dünya SavaĢı‟nın ilk önemli etkisi klasik 

güçler dengesinin tam anlamıyla ortadan kalkmasıdır. Bu durumun en önemli nedeni 

Sanayi Devrimi‟nin etkisiyle yeni türden savaĢların eskilere nazaran çok büyük insani, 

toplumsal, ekonomik ve siyasal tahribata yol açmasıdır (Hobsbawm, 1994/2007: 37-38). 

Üstelik bu tahribat sadece kaybedenler değil kazananlar üzerinde de aynı derecede 

etkilidir. Bu tarihten önceki savaĢlar devletler arasındaki iliĢkilerde kullanılan meĢru bir 

yöntem olarak görülmüĢlerdir fakat yeni savaĢların bedelleri güçler dengesi sisteminin 

karĢılayamayacağı bir düzeydedir. Birinci Dünya SavaĢı savaĢların meĢruiyetinin 

sorgulanmasına yol açmıĢtır. SavaĢ öncesinde oldukça yaygın olan gizli diplomasi de 

savaĢın ana nedenleri arasında sayılmıĢ, diplomasinin ĢeffaflaĢması yönünde bir baskı 

doğmuĢ ve kamuoyunun dıĢ meselelere ilgisi artmıĢtır.  

Uluslararası sistemin temel kurumları hakkında değiĢen düĢünceler yeni arayıĢları da 

beraberinde getirmiĢtir. Öncelikle devlet egemenliğini sınırlayacak birtakım 

mekanizmaların oluĢturulması gündeme gelmiĢtir. Böylece devlet egemenliğinin bir 
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parçası olarak görülen savaĢ ilan etme hakkı üzerinde bazı sınırlamalar getirme ve barıĢın 

sürdürülmesini devletlerin tekeline bırakmama düĢüncesi doğmuĢtur. Ayrıca gizli 

antlaĢmaların yasaklanarak diplomasinin daha Ģeffaf ve demokratik hale getirilmesi de bu 

arayıĢların bir parçasıdır. Bütün bu düĢüncelerin en önemli savunucusu dönemin ABD 

BaĢkanı Woodrow Wilson‟dur. Wilson Birinci Dünya SavaĢı‟nın ertesinde ulusal ve 

uluslararası barıĢın sağlanmasına yönelik bir yaklaĢım olarak ortak güvenlik kavramını 

ortaya atmıĢ ve güçler dengesini yeniden kurmak yerine yeni bir uluslararası sistemin 

kurulması gerektiğini ileri sürmüĢtür (Steiner, 2000/2012: 237).  

Wilson‟un görüĢlerinin doğrudan bir sonucu olarak görebileceğimiz Milletler 

Cemiyeti de bu dönemde kurulmuĢtur. Bilindiği üzere Cemiyet baĢarısız olmuĢ ve ortak 

güvenlik anlayıĢı Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın yaĢanmasına engel olamamıĢtır. Ancak iki 

noktanın altını çizmek gerekir. Birincisi her ne kadar baĢarısız olsa da iki dünya savaĢı 

arasında Avrupa‟da barıĢı sürdürme çabaları dönemin en belirgin özelliklerinden biridir 

(Sarıca, 1982). Ġkincisi ise bu dönemde baĢlayan uluslararası örgütlenme giriĢimleri Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrasında BirleĢmiĢ Milletler (BM) ekseninde gerçekleĢen uluslararası 

örgütlenmenin çekirdeğini oluĢturmuĢtur.  

SavaĢın uluslararası siyaset açısından bir diğer etkisi Avrupa devletlerinin sistem 

içindeki üstünlüğünün ortadan kalkması olmuĢtur. 1914 öncesi uluslararası sistem esasen 

Avrupa devletler sistemi olarak kabul edilirken 1918 sonrasında ABD ve Japonya gibi 

güçler Avrupa dıĢı aktörlerin de uluslararası sistemin baĢat aktörleri haline geldiğinin 

göstergesi olmuĢlardır. Birinci Dünya SavaĢı uluslararası sistemin merkezinin Avrupa‟dan 

Amerika ve Asya‟ya doğru yayılmasını baĢlatan geliĢme olmuĢtur (Watson, 1992: 278). 

Klasik güçler dengesi ortadan kalkmıĢ olmakla birlikte uluslararası politikadaki dengeler 

büyük ölçüde değiĢmiĢ ve oluĢan yeni dengede Avrupa tedricen merkezden çevreye doğru 

kaymıĢtır. Bu durum aynı zamanda Avrupa devletler sisteminin küreselleĢmesini 

beraberinde getirmiĢtir. Bunun anlamı egemenlik kurumunun ve Batılı uluslararası 

hukukun dünya ölçeğinde kabul edilmeye baĢlanmasıdır (Bacık, 2007: 133). Ġlginç bir 

Ģekilde Avrupa devletler sisteminin yaygınlaĢması Avrupa‟nın gücünün zirvesinde olduğu 

bir dönemde değil dünya üstünlüğünü yitirdiği bir dönemde gerçekleĢmiĢtir. Bunun nedeni 

Avrupa devletlerinin Hıristiyan olmayan ya da „belli bir medeniyet düzeyine eriĢmeyen 

toplumların‟ uluslararası hukuktan yararlanma hakkının olmadığını savunmalarıdır. Bu 

anlayıĢla Avrupalılar dünyayı sömürgeleĢtirme hakkını kendilerinde bulmuĢlardır. Avrupa 
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devletler sisteminin yaygınlaĢması sömürgelerde milliyetçi hareketlenmelerin baĢlamasıyla 

ve Avrupa devletlerinin zayıflayarak Avrupalı olmayan devletlerin de egemenlik haklarını 

tanımak zorunda kalmalarıyla mümkün olmuĢtur.  

Avrupa devletlerinin güçlerini yitirmeleri çevre ülkelerine müdahale etmelerini 

zorlaĢtırmıĢtır. Çevre ülkeler ve sistem içerisinde göreceli olarak zayıf devletler geçmiĢe 

nazaran daha geniĢ bir hareket alanı kazanmıĢlardır. Merkezin zayıflaması çevre 

üzerindeki baskısını da azaltmıĢtır. Elbette büyük güç olarak kabul edilmeyen bir devletin 

dıĢ baskılardan tamamen kurtulması mümkün değildir fakat iki dünya savaĢı arasında 

Avrupalı devletler kendi sorunlarına odaklanmıĢ ve enerjilerinin büyük kısmını savaĢ 

sonrası düzenin sürdürülmesine ya da değiĢtirilmesine ayırmıĢken nispeten zayıf 

devletlerin dıĢ baskılar karĢısında özerklik kazanmaları normal bir durumdur. Bu 

özerklikten Türkiye‟nin de faydalandığı bir gerçektir (Oran, 2008b: 242). Osmanlı 

döneminde güçler dengesi kullanılarak ayakta kalmaya çalıĢılırken Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarında uluslararası konjonktürden kaynaklanan bu özerklik Türkiye için olumlu bir 

güvenlik ortamı sunmuĢtur. Dengelerin gözetildiği dıĢ politika sürdürülmüĢ ve yeni 

kurulan Cumhuriyet‟in dıĢ baskılardan mümkün olduğunca uzak ve istikrarlı bir güvenlik 

ortamında hareket etmesi kolaylaĢmıĢtır.  

Ġki dünya savaĢı arasında Avrupa ve dünya siyasetinin ana sorunlarından biri de 

statükoculuk-revizyonizm ayrıĢmasıdır. Birinci Dünya SavaĢı sonrasında kurulan düzen 

baĢta Almanya olmak üzere kaybeden Ġttifak Devletlerinin savaĢ gücünü kırmayı ve 

Avrupa‟da üstünlük kurmalarını engellemeyi amaçlamıĢtır. Bu doğrultuda Versay 

AntlaĢması Almanya üzerinde büyük kısıtlamalar getirmiĢtir. Zamanla Almanya bu 

sınırlamalardan kurtulmak amacıyla revizyonist bir politika izlemeye baĢlamıĢtır. Ġtalya da 

aynı politikaya yönelince Avrupa siyasetinde statükocularla revizyonistler arasında bir 

çatıĢma doğmuĢtur. Türkiye bu çatıĢmada etkin bir taraf olmamakla birlikte 

revizyonizmden uzak durmuĢtur. Çünkü Türkiye Ġtilaf Devletlerinin kaybeden devletlere 

dayattığı barıĢ antlaĢmalarından ilk kurtulan devletlerden biri olmuĢtur. 1920 Sevr 

AntlaĢması geçerlilik kazanamadan Lozan‟da yeni bir antlaĢma imzalanmıĢtır. 1923‟te 

imzalanan Lozan BarıĢ AntlaĢması Türkiye‟nin egemenlik haklarının tam anlamıyla 

tanındığı, kapitülasyonların, yani ekonomik bağımlılığın ortadan kalktığı, iç iĢlerine 

karıĢmama ilkesinin kabul edildiği bir antlaĢma olmuĢtur. Osmanlı‟nın diplomasi ve 

uluslararası hukuk aracılığıyla Avrupa devletlerine karĢı elde etmeye çalıĢtığı garantiler bu 
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antlaĢmayla hayat bulmuĢtur. Bu tarihten itibaren Lozan Türkiye‟nin üzerinde en çok 

hassasiyet gösterdiği dıĢ politika meselesi haline gelmiĢtir (Gönlübol ve Kürkçüoğlu, 2000: 

22).  

Söz konusu dönemde uluslararası çevrede önem taĢıyan bir diğer geliĢme 

Türkiye‟nin yakın çevresinde kurulan yeni devletler ve yeniden çizilen haritalardır. Batılı 

uluslararası hukukun Osmanlı tarafından benimsenmesi Avrupa devletler sisteminin 

yaygınlaĢmasında önemli bir aĢama oluĢturmaktadır ve Birinci Dünya SavaĢı sonrasında 

bu sistem büyük ölçüde küreselleĢmiĢtir. Bu geliĢmelerin neticesinde ulus-devletler yeni 

sistemin yaygın örgütlenme biçimi haline gelmiĢ ve Türkiye‟nin çevresinde yeni ulus-

devletler oluĢmuĢtur. Bu ulus-devletlerin pek çoğu eski Osmanlı tebaası halklardan 

oluĢtukları için Türkiye‟nin bu ülkelerle iliĢkileri oldukça karmaĢıktır. Balkanlarda pek çok 

devlet zaten Osmanlı döneminden beri Türkiye‟yi öteki olarak tanımlamaktadır. 

Ortadoğu‟da Birinci Dünya SavaĢı sonrasında kurulan yeni Arap devletleri için de aynı Ģey 

söylenebilir. KomĢu devletlerin bağımsızlık ve uluslaĢma süreçlerine bakıldığında olumlu 

bir Türk imgesi ile karĢılaĢmak zordur. Türkiye‟nin ise bu devletlerle yakın bir dostluk 

iliĢkisi kurmadığı fakat birtakım güvenlik gereksinimleri doğrultusunda zaman zaman 

iĢbirliğine yöneldiği görülmüĢtür. Osmanlı geçmiĢiyle bağlarını koparmak isteyen 

Cumhuriyet yönetimi yakın coğrafyasındaki devletlerle iliĢkilerini asgari düzeyde tutmuĢ 

ve sadece güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman ittifaklara yönelmiĢtir. Bu 

dönemde Türkiye‟nin komĢuluk iliĢkilerini biz-öteki algıları biçimlendirmiĢtir.  

Ġki savaĢ arası dönemde biz-öteki iliĢkilerinde önemli bir geliĢme daha yaĢanmıĢtır. 

Bu geliĢme Rusya‟nın bir tehdit olmaktan çıkmasıdır. Osmanlı, Rusya karĢısında sürekli 

toprak kaybetmiĢ ve bir Avrupalı gücün desteği olmadan onunla baĢ edememiĢtir (Hale, 

2000/2003: 10). BaĢka bir deyiĢle izlenen denge politikası büyük ölçüde Rus tehdidine 

karĢı izlenen bir politikadır. Oysa BolĢevik Devrimi sonrasında SSCB Türkiye‟nin 

iĢbirliğine baĢvurduğu bir devlet konumuna gelmiĢtir. Ġstiklal SavaĢı sırasında SSCB‟nin 

önemli destekleri olmuĢ, savaĢ sonrasında ise Türkiye‟nin denge arayıĢlarında iĢbirliği 

yaptığı önemli bir aktör olmuĢtur. Dolayısıyla SSCB ile geçici bir süreliğine de olsa 

değiĢen dost-düĢman iliĢkileri Türkiye‟nin dengeli dıĢ politikasında hareket alanını 

geniĢleten bir etki yaratmıĢtır. Bununla birlikte Türkiye Ġngiltere, Fransa ve Yunanistan‟la 

sorunlarını çözdükçe SSCB‟nin dengeleyici rolüne ihtiyacı göreceli olarak azalmıĢ ve 

Türkiye 1930‟ların sonlarına doğru bu ülkelerle yakınlaĢmayı tercih etmiĢtir (Gönlübol ve 
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Sar, 1997: 79). Bu durum konjonktürel geliĢmelerle bir ölçüde yakınlaĢma yaĢansa da öteki 

imgesinin kolay kolay değiĢmediğini göstermiĢtir.  

3.1.2.2. Ġç politika ve ulus-devlet inĢası   

Birinci Dünya SavaĢı‟nın ardından yaĢanan mütareke yılları ve verilen ulusal 

bağımsızlık mücadelesi Türkiye‟nin güvenlik politikasının tarihinde en kritik yıllar olarak 

kabul edilebilir. Uzun bir süredir gerileyen ve artık yıkımın eĢiğine gelen Osmanlı 

Ġmparatorluğu Birinci Dünya SavaĢı‟ndan yenik çıktığında Ġtilaf Devletleri Osmanlı‟yı 

ayakta tutmak yerine paylaĢmayı tercih etmiĢlerdir. Bu nedenle Ġstiklal SavaĢı yıllarında 

güvenlik politikasından çok bir varoluĢ mücadelesinden bahsetmek daha doğrudur. Ġstiklal 

SavaĢı‟nın tarihini anlatmak ya da bu dönemde yürütülen diplomasiyi açıklamak teze geniĢ 

bir parantez açmayı gerektirir. Burada yalnızca iki noktanın altı çizilecektir. Birincisi, 

Ġstiklal SavaĢı sonrasında imzalanan Lozan BarıĢ AntlaĢması‟yla uzun yıllardır elde 

edilmeye çalıĢılan güvenlik garantilerinin sağlanmasıdır. Ġkinci konu ise Ġstiklal SavaĢı‟nın 

ardından ulusal kültürel/kurumsal güvenlik çevresinin köklü bir dönüĢüm geçirmesidir. Bu 

dönüĢüm Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun yıkılarak Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulması, baĢka 

bir deyiĢle yeni bir ulus-devletin inĢa edilmesi olarak ifade edilebilir.  

Ulus-devlet inĢasının Türkiye‟de oldukça geç bir dönemde baĢladığını belirtmek 

gerekir. Osmanlı döneminde Ġmparatorluğu ve onu oluĢturan dini ve etnik unsurları bir 

arada tutmak için ciddi bir çaba sarf edilmiĢ, uluslaĢma süreci ertelenmek zorunda 

kalınmıĢtır. Cumhuriyet rejimi ise geç baĢlayan uluslaĢma sürecini tamamlama göreviyle 

karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu görevin doğal sonucu bütün enerjinin iç bütünleĢmeye 

harcanmasıdır. Bu noktada bazı özellikler dikkat çekmektedir. Öncelikle toplumsal 

düzeyde imparatorluk mirasının reddedildiği görülmektedir. Çoklu bir etnik ve dini yapı 

kabul edilmemiĢ, homojen bir ulus yaratılmak istenmiĢtir. Ġmparatorluk mirasının 

tasfiyesine bir diğer örnek yayılmacı politikaların ya da irredantist arzuların siyasal 

alandan tamamen dıĢlanması ve devletin sınırlarının Misak-ı Milli (1920) temelinde 

belirlenmesidir. Modern uluslararası sistemin temelini oluĢturan egemenlik anlayıĢının, 

yani kesin sınırlarla birbirinden ayrılan egemen devlet fikrinin Misak-ı Milli sonrasında 

tam anlamıyla kabul edildiği görülmektedir.  
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Dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu ise Türkiye‟nin yüzünü Batıya dönmesidir. 

Batıya karĢı verilen bağımsızlık mücadelesine rağmen ulus-devlet Batılı bir modelle inĢa 

edilmek istenmiĢtir. Batıcılık anlayıĢı muasır medeniyetler seviyesine ulaĢma hedefi ile 

yeniden tanımlanmıĢtır. Son olarak ulus-devlet inĢası laikleĢmeyi, Osmanlı‟dan kalan dini 

hukuk ve eğitim sisteminin ortadan kaldırılmasını ve dini bürokrasinin tamamen tasfiye 

edilmesini gerektirmiĢtir. Bu temel özellikler verildikten sonra ulus-devlet inĢası sürecinin 

ulusal güvenlik çevresini nasıl biçimlendirdiği ele alınabilir.  

Cumhuriyet rejimi ilk olarak siyasal alanın yeniden düzenlenmesine çaba 

harcamıĢtır. Yeni rejim, devleti üniter bir yapıda yeniden örgütlemiĢtir (Okutan ve Ereker, 

2005: 191). Üniter yapının oluĢturulması toplumsal farklılıkların bir kenara itilerek tüm 

toplumun ortak bir ülküde birleĢtirilmesini ve muhalif siyasal görüĢlerin etkisiz hale 

getirilmesini gerektirmiĢtir. Bu görevi Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) üstlenmiĢtir. Çok 

partili siyasal hayata geçiĢ denemelerine ve tek partililiğin sakıncaları kabul edilmesine 

rağmen Cumhuriyet rejiminin kurmak istediği siyasi ve toplumsal yapının hayata 

geçirilmesi amacıyla tek partili bir yönetim tercih edilmiĢtir (Yetkin, 1983: 29-30). Çok 

partililiğe yönelik ilk denemenin ardından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nın (TCF) 

kapatılması sürecinde yaĢananlar yeni kurulan Cumhuriyet rejiminin güvenlik 

algılamalarını biçimlendiren en önemli olaylar arasındadır.  

ġubat 1925‟te ortaya çıkan ġeyh Sait Ġsyanı‟na TCF mensuplarının karıĢtığı tespit 

edilmiĢtir. Ardından 4 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Sükûn Kanunu kabul edilmiĢtir. 

Kanunun ilk maddesi Cumhuriyet rejiminin güvenlik algılamalarını yansıtması bakımından 

oldukça aydınlatıcıdır: “Ġrtica ve isyana, memleketin içtimaî nizamını, huzur ve sükununu 

ve emniyet ve asayiĢini ihlâle bais bilumum teĢkilât ve tahrirat ve teĢvikat ve teĢebbüsat ve 

neĢriyatı, hükümet, reis-i cumhurun tasdiki ile, re'sen ve idareten men'e mezundur” (Resmi 

Ceride, 1341/1924, 4 Mart: 6). Kanun maddesinde görüldüğü üzere baĢlıca tehdit gericilik 

ve rejim karĢıtı hareketlerdir. BaĢka bir deyiĢle siyasal rejimin kendisi bizatihi bir atıf 

nesnesi haline gelmiĢ, iç tehdit algısı güvenlik politikasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

doğrultuda söz konusu kanun hükümete muhalefet karĢısında çok geniĢ yetkiler verilmiĢtir. 

Bu yetkiler sayesinde TCF kapatılmıĢtır. 1926 Haziran‟ında ortaya çıkarılan Mustafa 

Kemal‟e yönelik suikast giriĢimi ise hükümete rejim muhalifi tüm kadroları tasfiye etme 

fırsatı vermiĢtir. Özetle tek parti döneminin temel güvenlik endiĢesi rejimin korunması, 

toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlanmasıdır.  



82 

Siyasal alanın yeniden düzenlenmesi sürecinde asker-sivil iliĢkileri de değiĢim 

geçirmiĢtir. Osmanlı döneminde toplumsal alanda öncü bir rol üstlenen ordu her ne kadar 

kendisini gündelik siyasetin dıĢında tutmak istese de Ġttihat ve Terakki döneminde partinin 

askeri kanadının yavaĢ yavaĢ egemen hale geldiği ve siyasette etkisini arttırdığı 

görülmüĢtür. Bu durum ordunun savaĢma yeteneğinde zaafa neden olmuĢ ve asker-sivil 

bütünleĢmesinin zararları Birinci Dünya SavaĢı‟nda açıkça görülmüĢtür (Hale, 1994/1996: 

59-60). Diğer yandan siyasete aktif olarak devam eden ordu mensupları arasında, kurulan 

yeni rejime ve Mustafa Kemal‟in liderliğine muhalif güçlü bir kanadın olduğu 

görülmüĢtür. Dolayısıyla muhalefetin tasfiyesi sırasında askerlik mesleği ile aktif siyasetin 

birlikte yürütülmesinin önüne geçilmiĢtir. Ġstiklal SavaĢı sonrasında ordunun desteğine 

ihtiyacın ortadan kalkması da bu kararda etkili olmuĢtur. Siyasal alanda rakip bir güç 

oluĢturabilecek olan ordu ve askerler etkisiz hale getirilmiĢtir (Lerner ve Robinson, 1960: 

21). Sonuç olarak ordunun siyasal hayatın dıĢına çıkarılması sağlanmıĢtır. Bu sayede yeni 

rejimin içeride gerçekleĢtirdiği yeniden yapılanmanın derinleĢtirilmesi için uygun bir 

zemin yaratılmıĢtır.  

Siyasal alanda gerçekleĢen yeniden yapılanma, muhalefetin tasfiyesiyle birlikte tek 

parti rejiminin kontrolü altında gerçekleĢmiĢtir. Böylece ulus-devletin inĢası ve 

modernleĢme yönündeki köklü reformlar otoriter bürokratik seçkinler tarafından 

yürütülmüĢtür. Bu süreçte Kemalizm yeni rejimin resmi ideolojisi haline gelmiĢtir. Bu 

ideoloji Türkiye‟de siyaset yapımının meĢruiyet çerçevesini oluĢturmuĢtur. Öyle ki 

Kemalist düĢüncelere ve ilkelere muhalefet etmemek bir siyasal düĢüncenin, ideolojinin ya 

da partinin siyasal düzen içerisinde kalabilmesinin önkoĢulu olmuĢtur (Çiftçi, 2010: 192). 

Güvenlik politikasının temelleri de bu ideoloji etrafında biçimlenmiĢtir.  

Kemalist ideolojinin baĢlıca tehdit algısı iki boyutlu olmuĢtur. Birincisi Osmanlı 

döneminden beri güvenlik politikasında öncelikli yerini koruyan toprak bütünlüğünün 

korunması meselesidir. Sevr AntlaĢması bu konudaki kaygıları güçlendirmiĢtir (Bilgin, 

2005: 184). Toprak bütünlüğünün korunması bakımından ulusal bütünlük özel bir önem 

kazanmıĢtır. Dini, etnik, siyasal bütün farklılıklar bütünlüğe ve ilerlemeye karĢı tehdit 

olarak algılanmıĢ ve istikrarsızlık kaynağı olarak görülmüĢtür (Göle, 1997: 84). Tehdit 

algısının ikinci boyutunu rejime yönelik muhalefet oluĢturmuĢtur. Sadece ulusal bütünlüğe 

yönelik tehditler değil rejimin kendisine yönelik tehditler de gericilik olarak tanımlanmıĢ 

ve güvenlik algısında önemli bir yer kaplamıĢtır. Kemalist ideolojinin taĢıyıcılığını 
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üstlenen bürokratik elitler Osmanlı dönemindeki askeri ve sivil bürokratların toplumsal 

alanda üstlendikleri rolün bir benzerini üstlenmiĢlerdir ve Türkiye‟yi modernleĢtirme 

misyonuyla hareket etmiĢlerdir. Bu bakımdan ilerleme fikri Kemalist ideolojinin temel 

öğelerinden biridir ve gericilik rejime yönelik bir tehdit olmuĢtur. 

Ulusal güvenlik çevresini açıklarken ekonomi politikasına da kısaca yer vermekte 

fayda vardır. Daha önce bahsedildiği üzere Osmanlı ekonomisi önemli ölçüde dıĢa bağımlı 

hale gelmiĢ ve Ġmparatorluğun çöküĢünde bu durum önemli bir rol oynamıĢtır. Yeni 

rejimin karĢılaĢtığı en önemli sorunlardan biri ekonomik bağımsızlığın ve kalkınmanın 

sağlanması olmuĢtur. Lozan müzakereleri sırasında en yüksek hassasiyetin gösterildiği 

konunun kapitülasyonların kaldırılması olması ekonomik güvenlik açısından anlam 

kazanmaktadır. Lozan‟la birlikte kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıĢ ve Osmanlı borçları 

belli bir çözüme ulaĢmıĢtır. Yine Lozan BarıĢ AntlaĢması 1929 yılına dek gümrük 

tarifelerinin değiĢtirilmemesi yükümlülüğünü getirmiĢ ve bu dönemde dıĢa açık bir 

ekonomi politikası izlenmek zorunda kalınmıĢtır. Bu bir zorunluluk olsa da yeni rejimin 

ekonomi politikası Batılı devletlerin ekonomi anlayıĢıyla uyumlu olmuĢtur. Ġstiklal 

SavaĢı‟nın anti-kapitalist olmaksızın anti-emperyalist bir düĢünceyle hareket etmesi savaĢ 

sonrasında liberal ekonominin benimsenmesinde belirleyici olmuĢtur (Tunçay, 1982: 185). 

Ancak 1929‟da gümrük tarifelerindeki sınırlamanın kaldırılması tüm dünyada büyük bir 

ekonomik krizin ortaya çıkıĢıyla çakıĢmıĢtır. Bu tarihten itibaren yine özel sermayeye 

dayanan ama devlet himayesinin önem kazandığı bir ekonomi politikası izlenmiĢtir ve 

zamanla himayecilikle devletçiliğin sentezlendiği bir yaklaĢım benimsenmiĢtir (Boratav, 

2013: 59-60). Bu dönemde özel sermayenin zayıf olması nedeniyle devletin belirli 

alanlarda bizzat yatırım yapmak zorunda olmasına rağmen devletin de bu konuda yetersiz 

olması korumacı politikaları zorunlu kılmıĢtır.  

Siyasal ve ekonomik alan yeniden inĢa edilirken toplumsal alanda da köklü devrimler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu devrimler BatılılaĢma ve çağdaĢlaĢmaya yöneliktir. BatılılaĢma ve 

kimlik konuları bir sonraki baĢlıkta ele alınacak ve gerçekleĢtirilen devrimlerin ulusal 

kimlik üzerindeki etkileri daha ayrıntılı tartıĢılacaktır. Burada bazı önemli reformların 

listesini vermek yeterli olacaktır.  
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Çizelge 3.1. Bazı önemli siyasal ve toplumsal reformlar  

1 Kasım 1922  Saltanatın kaldırılması.  

13 Ekim 1923  Ankara‟nın baĢkent olması  

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı  

3 Mart 1924  Hilafetin kaldırılması  

3 Mart 1924  Eğitimin birleĢtirilmesi  

3 Mart 1924  ġeriye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldırılması  

8 Nisan 1924  ġeriye Mahkemelerinin Kapatılması  

25 Kasım 1925  ġapka kanunu ile fesin yasaklanması  

30 Kasım 1925  Tekke ve zaviyelerin kapatılması, birtakım dini unvanların kaldırılması  

26 Aralık 1925  Uluslararası takvim ve saatin kullanılmaya baĢlanması  

4 Ekim 1926  Medeni kanunun yürürlüğe girmesi   

10 Nisan 1928  Anayasadan dinsel hükümlerin kaldırılması  

1 Kasım 1928  Latin alfabesinin kabul edilmesi  

21 Haziran 1934  Soyadı kanunu  

3 Aralık 1934  Din adamlarının mabet ve ayinler dıĢında dini kıyafetler giymelerinin 

yasaklanması  

5 Aralık 1934  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması  

5 ġubat 1937  Laikliğe anayasada yer verilmesi 

 

3.1.2.3. Yeni rejimin kimliği  

Osmanlı dönemi ele alınırken devlet kimliğinin en önemli bileĢeninin statükoculuk 

olduğu ve sürekli savunma konumunda olan bir güvenlik anlayıĢının hâkim olduğu 
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vurgulanmıĢtır. Cumhuriyet dönemi bu konuda süreklilik taĢımaktadır. Statükoculuğun 

kaynaklarına bakıldığında ilk olarak Osmanlı‟dan miras kalan savunmacı reel-politik 

anlayıĢı ve dengeleri gözeten diplomasi geleneği görülmektedir. Bir diğer kaynak ise yeni 

rejimin istikrar arayıĢıdır. Yukarıda sözü edilen siyasal ve toplumsal reformların (Çizelge 

3.1.) gerçekleĢtirilmesi hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda istikrar gerektirmiĢtir 

(Erol ve Ozan, 2011: 24). Böylece tek parti döneminde statükocu devlet kimliği güvenlik 

politikalarını belirleyen en önemli öğe olmuĢtur. Bu konuda Lozan AntlaĢması büyük bir 

önem taĢımaktadır. Bu antlaĢmayla toprak bütünlüğü ve ulusal bağımsızlık güvence altına 

alınmıĢtır. Dolayısıyla, bu tezde Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikası bağlamında 

statükoculuktan bahsedilirken Lozan statükosuna atıf yapıldığının altı çizilmelidir.  

Batı yönelimi, statükoculuk ilkesinde olduğu gibi Osmanlı dönemiyle süreklilik 

taĢıyan bir öğedir. Batıcılığın Osmanlı döneminden ayrılan en önemli yönü ise bu ilkenin 

sadece güvenlik ihtiyaçlarından kaynaklanmamasıdır. Batılı bir ulus-devlet yaratmak yeni 

rejimin en büyük hedefidir ve Batılı iĢgalcilere karĢı mücadele edilirken bile Ġstiklal 

SavaĢı‟nın nihai amacı “özünde Avrupa modeline uygun bağımsız bir Türk ulus-devleti 

yaratma” olmuĢtur (Sander, 1982: 107). Ulusal kurtuluĢ hareketinin kendine özgü bu 

niteliği Türkiye‟nin Batı dıĢı kültür ve gelenek alanlarından koparılmasını ve Batılı bir 

ülkeye dönüĢtürülmesini gerektirmiĢtir. Rejimin bu karakteri de Türk dıĢ ve güvenlik 

politikasını doğrudan etkilemiĢtir. Osmanlı döneminde BatılılaĢma devletin Batılı normlar 

temelinde yeniden örgütlenmesini hedeflemiĢ fakat yerel vasıfların korunması da 

amaçlanmıĢtır. Cumhuriyet döneminde ise Batılı normların tam anlamıyla içselleĢtirilmesi 

hedeflenmiĢtir. Böylece sadece Avrupa devletler sisteminin bir parçası olarak güvenlik 

garantileri elde etmek değil aynı zamanda Avrupa medeniyetinin bir parçası olmak 

arzulanmıĢtır. Cumhuriyet döneminde Batıcılık ilkesi devlet kimliğinde Osmanlı dönemine 

nazaran çok daha belirleyici bir ilke haline gelmiĢtir.  

Kimlik sorununun iç siyasal düzendeki yansımaları çok daha belirleyici olmuĢtur. Bu 

dönemde Türkiye‟nin birinci önceliği ulus-devletin inĢa edilmesi ve yeni siyasal rejimin 

derinleĢtirilmesi olmuĢ, dıĢ politikada pragmatik bir tutum sergilenmiĢtir. DıĢ politikadaki 

pragmatizm ve statükoculuk içeride duyulan istikrar arayıĢından kaynaklanmıĢtır ve dıĢ 

politika yurtta sulh cihanda sulh ilkesi ile tanımlanmıĢtır. Bu dıĢ politika anlayıĢı yeni 

kurulan devlete ulusal düzeni yeniden inĢa etmek için gereken zaman ve olanakları 

sağlamıĢtır (Sander, 1982: 110). Böylece dıĢ politika güncel siyasal tartıĢmaların nispeten 
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gerisinde kalmıĢtır. Daha önce değinildiği üzere ele alınan dönemde uluslararası ortamın 

çevre ülkelerine merkez karĢısında nispi özerklik sunması pragmatik dıĢ politika anlayıĢına 

uygun bir zemin hazırlamıĢtır.  

Yeni rejimin kimlik arayıĢlarında ilk önemli özellik Osmanlı döneminde baĢlayan 

reform sürecinin tamamlanması ve BatılılaĢmaya hız verilmesidir. Ancak Cumhuriyet 

rejimi çok daha köklü ve radikal reformlar gerçekleĢtirmiĢtir (Çizelge 3.1.). Osmanlı 

döneminde modernlik Batılılık ile eĢ anlamlı kullanılmıĢ fakat Batılı değerler ve yaĢam 

tarzı ile geleneksel değerlerin birleĢtiği gri alanlar oldukça geniĢ olmuĢtur. Cumhuriyet‟in 

ilk yıllarında ise Osmanlı modernleĢmesi gerçek bir modernleĢme olarak görülmemiĢtir. 

Bunun yerine tekil bir Batı modernliği benimsenmiĢ, Batılı olmayan bir modernlik 

reddedilmiĢ ve evrensel değerlerle çatıĢan yerel kültürel unsurların ortadan kaldırılması 

hedeflenmiĢtir. Hanioğlu (2013: 47) bu anlayıĢın Ziya Gökalp‟in önerdiği kültür ve 

medeniyet ayrımının reddedilmesi anlamına geldiğini ileri sürer. Ancak Cumhuriyet 

Türkiye‟si medeniyeti Batıdan ibaret kabul etmiĢ ve tekil bir Batı modernliğini takip etmiĢ 

olsa da yerel kültür unsurlarını tamamen ortadan kaldırmayı değil siyasal alanda ümmet 

yerine milleti koymayı toplumsal alanda ise Ġslam‟ın belirleyiciliğini ortadan kaldırmayı 

arzulamıĢtır. Radikal BatılılaĢma özellikle laiklik alanındaki reformlarda izlenmiĢ, evrensel 

değerlerle uyuĢmayan yerel kültürel unsurların temizlenmesi ağırlıklı olarak laiklik 

alanında söz konusu olmuĢtur. Diğer yandan Kemalizmin milliyetçilik ilkesi Cumhuriyet 

döneminde yaĢanan BatılılaĢmaya kendine özgü karakterini kazandırmıĢ ve Türk ulusunu 

evrensel değerlerin ve medeniyetin kurucusu olarak tanımlamıĢtır.  

Ġlk olarak laiklik konusu ele alınacak olursa, Mustafa Kemal‟e göre medeniyet 

Avrupa medeniyetinden ibarettir ve dini siyasi yapı Türkiye‟nin medeni uluslarla 

bütünleĢmesinin önündeki engellerden biridir (Lewis, 1961/2000: 267). Ġslam‟ın bir din 

olmasının yanı sıra kamusal alanı ve özel hukuku düzenleyen bir yapı olması laikliğin 

benimsenmesinde etkili olmuĢtur. Çünkü bu dinsel yapının çağın gerisinde kaldığı 

düĢünülmüĢtür (Yetkin, 1983: 138). Türkiye‟de laikleĢme sadece devlet ile din iĢlerinin 

birbirinden ayrılması olarak kabul edilmemiĢtir. Aynı zamanda dinin devlet kontrolüne 

alınması amaçlanmıĢtır. Böylece kimliğin dini yönleri tamamen temizlenmek istenmiĢtir. 

Ġslam devlet kimliğinin dıĢına itilmiĢtir. Ġlerleyen yıllarda Türkiye‟nin din temelli 

uluslararası örgütlerden uzak durması bu yeni kimlik tanımı ile doğrudan iliĢkilidir. Bu 

süreçte Kemalizmin temel ilkelerinden biri olan laiklik siyasal alanın en tartıĢmalı 
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sorunlarından biri haline gelmiĢ ve zamanla güvenlikleĢtirilmiĢ bir meseleye dönüĢmüĢtür 

(Bilgin, 2008).  

Niyazi Berkes de Osmanlı ve Türkiye dönemindeki BatılılaĢma arasındaki farklara 

dikkat çekmektedir fakat konuya farklı bir noktadan bakmaktadır. Berkes‟e (1965: 25-28) 

göre Cumhuriyet döneminin en önemli yeniliği Batıya karĢı bir BatılılaĢmanın 

gerçekleĢtirilmesidir. Batı karĢısında kazanılan tam bağımsızlık gerçek bir BatılılaĢmayı ve 

modernleĢmeyi mümkün kılmıĢtır. Buna göre tam bağımsızlık olmadan gerçekleĢtirilecek 

bir BatılılaĢma sömürgeleĢme ile sonuçlanacaktır. Diğer yandan Ġstiklal SavaĢı 

emperyalizme karĢı verilmiĢ bir savaĢ olmakla birlikte Batı uygarlığına düĢman 

olmamıĢtır. Nitekim Türkiye siyasal ve toplumsal anlamda tekil bir Batılı modernleĢme 

anlayıĢını sürdürmüĢ ancak devrimcilik ilkesi ile ifade edilen bu anlayıĢa milliyetçilik 

ilkesi de eĢlik etmiĢtir. Böylece ulus-devlet inĢasında Türk milliyetçiliği yeniden 

tanımlanmıĢ ve kimlik oluĢumunda dinin yerini ulus almaya baĢlamıĢtır.  

Türk milliyetçiliği aynı zamanda yeni bir tarih anlayıĢı geliĢtirmiĢtir. Osmanlı tarihi 

es geçilerek Ġslam öncesi Türk tarihine önem verilmiĢ ve Ġslam‟ın belirleyici rolü silinmek 

istenmiĢtir. Bu yeni tarih anlayıĢı Osmanlı geçmiĢinin ötekileĢtirilmesi ile sonuçlanmıĢtır. 

Özellikle son dönem Osmanlı tarihi görmezden gelinmiĢtir. Diğer yandan Türk Tarih Tezi 

Türklerin Orta Asya‟da neolitik çağdan itibaren görkemli bir tarihe sahip olduklarını ve 

tüm büyük medeniyetlerin oluĢumunda önemli bir rol oynadıklarını ileri sürmüĢtür. 

Böylece Türkiye Batı medeniyetinin bir parçası haline getirilmek istenmiĢtir. Aynı 

zamanda Türklerin Anadolu‟daki tarihsel kökenleri de gösterilmek istenmiĢtir. (Georgeon, 

2006: 20). Türkleri Anadolu‟nun en eski halkı olarak göstermenin güvenlik politikası 

bakımından ilginç bir örneği Hatay sorununda görülür. Tayfur Sökmen‟in (1978: 70) 

aktardığı üzere Mustafa Kemal PaĢa Hatay‟ı sadece Misak-ı Milli sınırları içerisinde 

değerlendirmemiĢ, bu toprakların binlerce yıllık Türk toprağı olduğunu iddia etmiĢ ve 

meĢhur sözünü henüz 1923 yılında sarf etmiĢtir: “'Kırk asırlık Türk yurdu, düĢman elinde 

esir kalamaz.” Bu söz güvenlik politikası bağlamında değerlendirildiğinde Türkiye‟nin 

toprak bütünlüğünü ve Anadolu‟daki egemenlik haklarını güvenceye alacak meĢruiyet 

arayıĢına yeni bir tarih anlayıĢıyla yanıt verilmek istendiği söylenebilir. Bu noktada yeni 

Türkiye‟nin kimlik tanımının nasıl bir güvenlik politikası öngördüğü daha ayrıntılı ele 

alınabilir.  
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3.1.2.4. Yurtta sulh cihanda sulh  

Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikasında temel belirleyici ilkeler statükoculuk ve 

Batıcılık olmuĢtur. Bunun nedeni ulusal düzeyde Batı tarzı reformların gerçekleĢtirilmesi 

ve bu süreçte doğan istikrar ihtiyacıdır. Daha önce belirtildiği üzere bu dönemde iç 

güvenlik sorunları daha baskın olmuĢ ve Türkiye bu sorunların çözümüne daha yoğun bir 

enerji sarf etmiĢtir. Ġç politikada temel güvenlik sorunu yeni rejimin kurumsallaĢması ve 

derinleĢmesi sürecine zarar verecek geliĢmelerdir. Önceki sayfalarda bu konulara geniĢ 

biçimde yer verildiği için burada ağırlıklı olarak dıĢ politika konuları ele alınacaktır. DıĢ 

politika içeride gerçekleĢtirilmek istenen sürecin hedefine ulaĢması için istikrarlı bir 

ortamın sağlanmasını amaçlamıĢtır. Güvenlik politikaları da bu çerçevede oluĢturulmuĢtur. 

Mustafa Kemal 1 Kasım 1928 tarihli Meclis konuĢmasında bu anlayıĢı Ģu sözlerle ifade 

etmiĢtir. “Efendiler; haricî siyasetimizde dürüstlük, memleketimizin emniyetine ve 

inkiĢafının masuniyetine dikkat Ģiarı hareketimize kılavuz olmaktadır. Esaslı ıslahat ve 

inkiĢafat içinde bulunan bir memleketin hem kendisinde hem muhitlerinde sulh ve huzuru 

cidden arzu etmesinden daha kolay izah olunabilecek bir keyfiyet olamaz.” (TBMM Zabıt 

Ceridesi 1928: 3).  

Yurtta sulh cihanda sulh Ģeklinde ifade edilen dıĢ politikanın temeller ilkeleri ulusal 

bağımsızlık ve egemenlik konusunda hassasiyet, uluslararası sorunlardan uzak kalma, reel-

politik dengeleri gözetme ve gerçekçi bir politika izleme olmuĢtur. Bu ilkeler dıĢ 

politikanın ideolojik değil pragmatik bir zihniyetle yürütüldüğünü göstermektedir. Aslına 

bakılırsa bu pragmatik yaklaĢım Osmanlı döneminden beri yürütülen güçler dengesine 

dayalı diplomasi geleneğinin bir devamdır. Bu devamlılıkta Osmanlı döneminde yetiĢen 

diplomatlar önemli bir rol oynamıĢtır (Gök, 1984: 53-56). Güçler dengesi ve statükonun 

korunması bağlamında Osmanlı‟nın uluslararası hukuka ve imzaladığı antlaĢmalara riayet 

etmede gösterdiği hassasiyetin Cumhuriyet döneminde de sürdüğü görülmüĢtür. Atatürk 

(Atatürk‟ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 1991: 642) 1935 yılında genel seçimler 

dolayısıyla halka yönelik açıklamalarında uluslararası siyaset konusuna değinirken bu 

konunun altını Ģu Ģekilde çizmiĢtir:  

“BarıĢı seven ve onu her türlü taarruz niyetlerinden uzak bir surette kurumlandırmak 

isteyen temiz bir zihniyetle insel tertiplerin meydana gelmesine çalıĢtık. Bu gün barıĢı 

ve uluslar arasında iyi geçinmeyi amaç tutan ülkelerde, birleĢik siyasamız ve karĢılıklı 

türlü andlaĢmalarımız vardır. (…) Bugün Türk ulusu iki köklü vasıfla uluslar arası 
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münasebetlerde kendini göstermektedir. Bunlardan biri ulusumuzun kendini müdafaa 

için sarsılmaz bir azim sahibi olarak hürmet edilmeğe layık bir kudrette olması, diğeri, 

ulusumuzun dostluklarına ve ittifaklarına, ahval ne olursa olsun, değiĢmez bir sadakatle 

riayetkar olacağına inanılmasıdır. Türk vatanı, ulusun bu yüksek vasıfları güvencine 

dayanarak ilerlemektedir.”  

Türkiye‟nin izlediği ilk strateji Lozan‟da çözüme kavuĢmayan sorunların çözülmesi 

olmuĢtur. Böylece Ġngiltere ve Fransa gibi ülkelerle yakınlaĢmak istenmiĢtir. Ġki savaĢ arası 

dönemde revizyonizm Birinci Dünya SavaĢı‟nı sona erdiren barıĢ antlaĢmalarına karĢı 

çıkmak anlamına gelmekte ve Türkiye kendisine dayatılan barıĢ antlaĢmasını reddeden ilk 

ülke olmasına rağmen Cumhuriyet‟in ilanından sonra elde ettiklerini korumak ve 

sağlamlaĢtırmak yoluna gitmiĢ, katı bir statüko taraftarı haline gelmiĢtir (Oran, 1996: 355). 

Musul sorunu Türkiye‟nin bir anlamda geri adım atmasıyla çözümlenmiĢ (1926), Milletler 

Cemiyeti‟ne üye olunmuĢ (1932) ve Montreux Boğazlar SözleĢmesi‟ne imza atılmıĢtır 

(1936). Son olarak Hatay sorunu Türkiye‟nin lehine sonuçlanmıĢtır (1939). Bütün bu 

sorunlar bir Ģekilde çözülerek dıĢ politikada Türkiye‟nin baĢını ağrıtan meselelerin ortadan 

kaldırılması ve içerideki önceliklerin yerine getirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu adımların 

bazıları revizyonist bir politika olarak değerlendirilebilir. Ancak Türkiye bu süreçte elde 

ettiği kazanımları güç yoluna baĢvurmadan, uluslararası hukuka uygun hareket ederek elde 

etmiĢtir. Nitekim Ġkinci Dünya SavaĢı‟na giden süreçte statükocu ülkelerden (Fransa ve 

Ġngiltere) yana bir tercih yapılmıĢtır.  

Türkiye‟nin revizyonist ülkelerle mesafeli iliĢkilerinin nedeni yalnızca Lozan 

statükosunu sürdürme hedefinden kaynaklanmamıĢtır. Özellikle Ġtalya‟nın Akdeniz‟deki 

yayılmacı politikası Türkiye için ciddi bir tehdit oluĢturmuĢtur. Ülman‟a (1968: 244-245) 

göre bu tehdit SSCB ile dostluk iliĢkisine sahip olan Türkiye‟nin bununla yetinmeyerek 

Ġngiltere ve Fransa ile yakınlaĢmasının asıl nedenidir. Bu tehdit algısını güçlendiren 

geliĢmeler ise Ġtalya‟nın HabeĢistan‟ı iĢgali ve o dönemde sahip olduğu Ege adalarını 

silahlandırmasıdır. Türkiye‟nin güvenlik endiĢelerini artıran bir diğer unsur Ġtalya‟nın 

Balkanlarda izlediği politika olmuĢtur. Özellikle Adriyatik kıyılarında etkinliğini artıran ve 

Arnavutluk üzerinde ekonomik ve politik egemenlik kuran Ġtalya‟nın Balkan politikası 

kaçınılmaz olarak Türkiye‟yi de etkilemiĢtir (Barlas 2001: 214).  

Bu tehditler karĢısında Türkiye birtakım ittifak arayıĢlarına girmiĢtir. Türkiye‟nin bu 

yıllarda Yunanistan ile iliĢkilerini düzeltme gayretlerini bu bağlamda değerlendirmek 

mümkündür. Diğer yandan 1934 yılında Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya 
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arasında imzalanan Balkan Antantı özellikle Ġtalyan yayılmacılığı karĢısında ortaya çıkan 

bir güvenlik arayıĢıdır. Batı sınırlarını güvence altına almak isteyen Türkiye Doğu Akdeniz 

ve Ortadoğu‟dan gelebilecek tehditler karĢısında ise 1937 yılında Ġran, Irak ve 

Afganistan‟la birlikte Sadabad Paktı‟nı imzalamıĢtır. Bu pakt esasen savunma amaçlı 

olmamıĢ komĢu ülkelerle yaĢanan bazı sınır sorunları çözülmek istenmiĢtir (Yılmaz, 1998: 

44). Bu açıdan Balkan Antantı ve Sadabad Paktı Türkiye‟nin yakın çevresinde güvenli ve 

istikrarlı bir alan oluĢturma gayretlerini göstermektedir.  

Türkiye‟nin ulusal güvenliğinde bir diğer önemli geliĢme SSCB ile yaĢanan 

yakınlaĢma olmuĢtur. Bu yakınlaĢma daha Ġstiklal SavaĢı döneminde baĢlamıĢtır. 

Türkiye‟de olduğu gibi yeni bir rejim kurmuĢ olan ve Batılı devletlerin bu rejime karĢı 

hasmane tavırlarından çekinen SSCB Türkiye‟ye ulusal bağımsızlık savaĢında yardım 

etmiĢtir. Cumhuriyet‟in ilanından sonra da bu yakınlaĢma sürmüĢtür. Ancak Türkiye‟nin 

SSCB ile girdiği iĢbirliğinin pragmatik bir tercih olduğunun altını çizmek gerekir (Jaschke, 

1961/1981). Türkiye SSCB‟yi Batı karĢısında dengeleyici bir aktör olarak görmüĢtür. 

Güvenlik söz konusu olduğunda sadece SSCB‟ye bağlı kalmamıĢ Balkan Antantı ve 

Sadabad Paktı‟nda görüldüğü üzere farklı güvenlik arayıĢlarına girmiĢtir. Ayrıca Sovyet 

ideolojisine karĢı temkinli yaklaĢım her zaman korunmuĢtur. Bütün bunlar Türkiye‟nin 

konjonktürel gerekçelerle SSCB‟ye yaklaĢtığını göstermektedir. Bu dönemde yaĢanan 

yakınlaĢma tarih boyunca inĢa edilmiĢ olan dostluk-düĢmanlık iliĢkisinin dostluk yönünde 

dönüĢmesine izin vermemiĢtir. Nitekim Ġkinci Dünya SavaĢı ve sonrasında yaĢanan 

geliĢmeler Türkiye‟nin güvenliğinde Rus tehdit algısının sürekliliğini göstermiĢtir.  

Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın hemen öncesinde Türkiye kesin olarak Ġngiltere ve Fransa 

tarafında yerini almıĢtır. Önce Ġngiltere ile Hatay sorununun çözülmesinin ardından Fransa 

ile ittifak antlaĢmaları imzalanmıĢtır. Türkiye‟yi bu tercihe zorlayan geliĢme Alman-

Sovyet yakınlaĢmasıdır. Türkiye‟nin bu süreçte en büyük endiĢesi Polonya‟nın baĢına 

geldiği gibi Almanya‟nın ve SSCB‟nin iki yönlü iĢgaline uğramak olmuĢtur (Oran, 2008c: 

388). Bununla birlikte Türkiye Ġngiltere ile Fransa‟nın güvenlik garantilerini elde etmesine 

rağmen savaĢın dıĢında kalma konusunda katı bir tutum izlemiĢtir. Ne pahasına olursa 

olsun savaĢın dıĢında kalmak isteyen Türkiye‟nin çeĢitli gerekçeleri arasında ekonomik 

durumun savaĢın maliyetlerini kaldıramayacak olması, askeri yetersizlik, Birinci Dünya 

SavaĢı tecrübesinin etkileri ve Lozan‟da elde edilenlerin korunmak istenmesi sayılabilir 

(Deringil, 1994). Özetle Türkiye iç güvenlik kaygılarına verdiği önem nedeniyle dıĢarıda 
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her türlü riskten uzak, uluslararası sorunların dıĢında kalmaya yönelik, statükonun ve 

dengenin korunmasını gözeten bir güvenlik politikası izlemiĢtir.  

3.2. Soğuk SavaĢ döneminde güvenlik politikası  

Soğuk SavaĢ dönemi Türkiye‟nin güvenlik politikaları açısından hem uluslararası 

alanda hem ulusal alanda önemli geliĢmelerin yaĢandığı, son derece belirleyici bir dönem 

olmuĢtur. 1945 sonrası geliĢmeler uluslararası alanda iki kutuplu bir sistemin ortaya çıktığı 

ve Türkiye‟nin bu sisteme uyum sağlamaya çalıĢtığı bir dönemdir. Ulusal alanda ise çok 

partili siyasal yaĢama geçildiği ve yeni bir siyasal düzenin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 

dönem iki ayrı baĢlıkta ele alınacaktır. Ġlk olarak 1945-1960 ve ardından 1960-1980 

dönemleri tartıĢılacaktır. Bu ayrım 1960 yılında gerçekleĢen askeri darbe sonrasında 

Türkiye‟de yeni bir siyasal düzenin oluĢması ve uluslararası alanda 1960 sonrasında yeni 

dıĢ politika arayıĢlarının ortaya çıkması anlamında hem ulusal hem uluslararası 

geliĢmelerin ulusal güvenlik politikasında bir değiĢimi gündeme getirmesinden 

kaynaklanmaktadır. 1980 sonrası dönem Soğuk SavaĢ‟ın sürdüğü bir dönemdir fakat bu 

baĢlık altında ele alınmamıĢtır. Bunun nedeni 1980 sonrasında küreselleĢme süreçlerinin ve 

12 Eylül darbesi sonrasında oluĢan siyasal düzenin farklı bir güvenlik anlayıĢını ortaya 

çıkarmasıdır. BaĢka bir deyiĢle 1980 sonrası geliĢmeleri sadece Soğuk SavaĢ düzleminde 

değerlendirmek konunun tam olarak anlaĢılmasını engellemektedir.  

1945-1960 döneminde uluslararası kültürel/kurumsal güvenlik çevresinde yaĢanan en 

önemli geliĢme iki kutuplu bir sistemin ortaya çıkmasıdır. Bu geliĢme karĢısında Türkiye 

bu sisteme uyum sağlamak istemiĢ ve tercihini Batı bloğundan yana kullanmıĢtır. 

Dolayısıyla bu dönemde en önemli dıĢ güvenlik meselesi Batı bloğu ile bütünleĢmek 

olmuĢtur. Ulusal alanda ise çok partili siyasal yaĢama geçiĢ süreci belirleyici olmuĢtur. Bu 

geliĢmede Türkiye‟nin kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar etkili olsa da Batı 

bloğuyla bütünleĢme ve Batının desteğini sağlama noktasında Türkiye Batılı liberal 

demokrasilerle benzeĢme ihtiyacı duymuĢtur. Ulusal ve uluslararası alandaki bu geliĢmeler 

Türkiye‟nin kimlik tanımını etkilemiĢ, Batıcı devlet kimliğinin pekiĢtiği bir süreç 

yaĢanmıĢtır. Bu devlet kimliğinin ortaya çıkardığı güvenlik çıkarları ise Batıcı kimliğin 

Batılılar tarafından kabul görmesi ve böylece Batının güvenlik garantilerinin elde edilmesi 

Ģeklinde belirmiĢtir. Dolayısıyla güvenlik politikaları Batının güvenlik yapılanmasında 
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Türkiye‟nin oynadığı rolün önemi üzerine kurulmuĢ, Türkiye Batı için önemini göstermeye 

yönelik politikalar izlemiĢtir.  

1960 sonrasında Türkiye‟nin Batı ile iliĢkilerinin sorgulandığı bir ortam oluĢmuĢtur. 

Uluslararası düzeyde yumuĢamanın baĢlaması blok üyesi ülkelerin blok liderlerinden özerk 

politikalar izlemesine imkân vermiĢtir. Kıbrıs sorunu bağlamında Türkiye‟nin yalnız 

kalması bu sürece eĢlik etmiĢ ve Türkiye‟nin Batı yönelimli güvenlik politikası 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Ulusal alanda gözlenen geliĢme ise 1960 Anayasasının sunduğu 

düzen içerisinde gerçekleĢmiĢtir. Bu anayasal düzen geleneksel güvenlik politikalarına ve 

Batıcı güvenlik kimliğine yönelik eleĢtirilerin daha yüksek sesle dile getirilebildiği bir 

ortam yaratmıĢtır. Güvenlik çıkarları özerk bir güvenlik politikasının oluĢturulmasını 

gerektirmiĢtir. 1960-1980 arası dönem bir önceki dönemden farklılaĢmıĢ olsa da geleneksel 

güvenlik kültürü belirli bir süreklilik taĢımıĢtır. Bu sürecin sonunda Türkiye‟nin devlet 

kimliği tartıĢılmıĢ fakat Türkiye Batıcı yöneliminden vazgeçmemiĢtir. YaĢanan tüm 

sorunlara rağmen Türkiye hiçbir zaman NATO üyeliğinden ayrılmayı ya da Batı 

bloğundan kopmayı gündeme getirmemiĢtir. Bunun yerine Türkiye güvenlik politikasında 

seçeneklerini artırmaya yönelik politikalar izlemiĢtir.  

3.2.1. Ġki kutupluluğun ortaya çıkıĢı ve çok partili siyasal yaĢama geçiĢ   

3.2.1.1. Soğuk SavaĢ ve Türkiye   

Ġkinci Dünya SavaĢı çok büyük bir yıkım yaratmıĢ ve kazanan devletler uluslararası 

sistemi yeniden düzenleme göreviyle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Yeni düzenin en önemli 

özelliği Avrupa‟nın sistem üzerindeki önder rolünün sona ermesi olmuĢtur. Birinci Dünya 

SavaĢı Avrupa‟nın uluslararası sistemi kontrol etme yeteneğini büyük ölçüde sarsmıĢ 

Ġkinci Dünya SavaĢı ise tamamen ortadan kaldırmıĢtır (Watson, 1992: 288). Sistemin en 

güçlü aktörlerinden Almanya ve Japonya yenilmiĢ ve güçlerini kaybetmiĢlerdir. SavaĢ 

sırasında uğradığı iĢgalle birlikte Fransa artık uluslararası sistemin büyük güçleri arasında 

yer almadığını göstermiĢtir. Ġngiltere kazanan tarafta yer alması nedeniyle gücünü belli 

ölçüde korumuĢ ancak sistem içerisinde daha önce sahip olduğu etkiyi kaybetmiĢtir. 

Bunların yerini alan ilk aktör savaĢta büyük ölçüde yıpranan SSCB ve bir diğer aktör ABD 

olmuĢtur.  
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SavaĢ sürerken gerçekleĢtirilen Tahran (1943), Yalta (1945) ve Postdam (1945) 

Konferansları yeni düzeni de facto olarak biçimlendirmiĢtir. Bu süreçte etki alanları 

belirlenmiĢ ve sistemin iki rakip kutup arasında yeni bir görünüme sahip olacağı 

anlaĢılmıĢtır. SavaĢ sırasında Almanya ve Japonya‟ya karĢı ittifak halinde olan SSCB, 

ABD ve Ġngiltere arasındaki farklılıklar savaĢ sonrasında belirginleĢmiĢtir. Yeni 

uluslararası düzen insanlık tarihinin o zamana dek gördüğü en evrensel uluslararası örgüt 

olan BM çatısı altında biçimlenmiĢtir. Siyasi açıdan bakıldığında BM‟nin evrensel 

karakterinin yalnızca Genel Kurul‟da geçerli olduğu ve uluslararası barıĢ ve güvenliğin 

korunması konularında geniĢ yetkilerle donatılan Güvenlik Konseyi‟nin galip devletlere, 

yani dönemin güçlü devletlerine veto hakkı tanınması nedeniyle güç dengelerini yansıttığı 

görülmüĢtür. Güvenlik Konseyi büyük güçlerin uluslararası sistemdeki konumlarını hukuki 

ve resmi olarak düzenlemeyi, yalnızca beĢ devlete (ABD, Ġngiltere, Fransa, SSCB ve Çin) 

tanınan veto yetkisi ise kurulan düzeni ve dengeyi değiĢtirmeye yönelik giriĢimleri 

engellemeyi amaçlamıĢtır (Hurd, 2007: 109).  

Yeni düzen büyük güçlerin çıkarlarını yansıtmakla birlikte daha zayıf devletlerin de 

bu düzeni kendi çıkarlarına uygun gördükleri söylenebilir. Ancak zayıf devletler 

uluslararası politikada kendi aleyhlerine olacak geliĢmelerin ve hukuki düzenlemelerin 

önüne geçmek için bir büyük gücün desteğini almak ya da bir bloğa bağlanmak zorunda 

kalmıĢlardır. Bu durum çevre ülkelerinin blok lideri ülkeler karĢısında özerkliklerini 

zayıflatan bir geliĢme olmuĢtur. Soğuk SavaĢ dönemi devletlerin güvenlik politikaları 

üzerinde bloklar arası iliĢkilerin belirleyici olduğu, güvenlik çıkarlarının büyük ölçüde 

blok lideri ülkelerin çıkarları ile özdeĢleĢtiği bir uluslararası ortam yaratmıĢtır.  

Yeni düzenin en belirgin özelliği iki kutupluluk olmuĢtur. Kutuplar arasındaki 

rekabetin temelinde ise ideolojik farklılaĢma yatmaktadır. Ġkinci Dünya SavaĢı faĢist 

ideolojiye karĢı kapitalist ve sosyalist devletlerin ittifak içerisinde yürüttükleri bir savaĢ 

olmuĢtur. SavaĢ sonrasında ise bu iki siyasi ve ekonomik düzen arasındaki farklılıklar 

belirginleĢmeye baĢlamıĢtır. Böylece Batılı liberal demokrasiler ve kapitalist ekonomi ile 

sosyalist rejimler arasındaki ideolojik çatıĢma Soğuk SavaĢ döneminin temel 

karakteristiğini oluĢturmuĢtur. Bununla birlikte kapitalist ekonominin egemen bir konumda 

olduğu görülmektedir. BM düzeni içerisinde biçimlendirilen Bretton Woods sistemi ve 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası gibi ekonomik örgütler dünya 

ekonomisinin ABD çıkarlarına göre Ģekillendiğini göstermektedir (Steil, 2013). Bu 
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yapılanmayla birlikte ABD, 1971 yılına dek uluslararası ekonomik sistemin tartıĢmasız 

lideri olmayı sürdürmüĢtür. SSCB ve sosyalist ekonomiler ise güçlü alternatif modeller 

olarak kendilerini göstermiĢlerdir. Dolayısıyla planlı ekonomi ve sosyalizm ABD‟nin 

baĢını çektiği ekonomik sistem için bir tehdit olarak algılanmıĢtır. Sovyet ideolojisi 

yayılmacı bir tehdit olarak görülmüĢ ve bu yayılmanın önüne geçilmesi için çeĢitli 

stratejilerin geliĢtirilmesi gündeme gelmiĢtir. Böylece ekonomik ve toplumsal düzeyde 

yoğun bir ideolojik rekabet yaĢanmıĢtır fakat rekabetin yaĢandığı en önemli alan askeri ve 

siyasal sektörler olmuĢtur.  

Ġki kutuplu sistem içerisinde Soğuk SavaĢ‟ı baĢlatan en önemli geliĢme daha 

sonraları Truman Doktrini olarak anılacak olan ve ABD BaĢkanı Harry S. Truman‟ın 12 

Mart 1947 tarihinde Amerikan Kongresi‟nde yaptığı ünlü konuĢmasıyla ilan edilen ABD 

güvenlik politikasıdır (Department of State, 1947). BaĢkan Truman bu konuĢmasıyla 

Sovyet tehdidi karĢısında Amerikan kamuoyunu sorumluluk almaya davet etmiĢtir. Bu 

doktrin Avrupa‟da doğan güç boĢluğunun SSCB tarafından doldurulmasını önlemek ve 

Sovyet yayılmacılığının önüne geçmek amacıyla ilan edilmiĢtir. Aynı zamanda ABD‟nin 

Avrupa politikasının en önemli belirleyicilerinden biri haline gelmesinin simgesi 

durumundadır. Aynı yılın 11 Eylül‟ünde Avrupa ülkelerine ekonomik yardımı öngören 

Marshall Planı onaylanmıĢtır. Bu ekonomik yardımı 4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan 

Kuzey Atlantik AntlaĢmasıyla NATO‟nun kurulması izlemiĢ ve ABD, Avrupa 

güvenliğinin baĢlıca garantörü haline gelmiĢtir.  

Ġki kutup arasında Soğuk SavaĢ‟ın baĢlamasına zemin hazırlayan bir baĢka geliĢme 

nükleer silahların icadıdır. ABD‟nin Japonya üzerinde kullanarak Ġkinci Dünya SavaĢı‟nı 

sona erdirdiği nükleer silahlar insanlık tarihinde hiç görülmemiĢ bir tahrip gücüne sahip 

olmuĢ, zamanla daha da geliĢtirilerek ve sayıları artırılarak tüm yerküreyi yok edebilecek 

kapasiteye ulaĢmıĢtır. Böylece savaĢlar düĢman bir devlete karĢı güvenlik politikasında 

kullanılabilecek bir seçenek olmaktan çıkmıĢtır. Bunun sonucunda iki kutup birbiriyle 

savaĢa girmekten kaçınmıĢ ve nükleer silah kullanımının tabuya dönüĢtüğü bir düzen 

ortaya çıkmıĢtır (Adler, 1991). Bloklar arasında geniĢ çaplı bir savaĢ ortaya çıkmasa da 

çevre ülkeler üzerinde yoğun bir rekabet doğmuĢ ve bu ülkeler üzerinden çeĢitli çatıĢmalar 

yaĢanmıĢtır. Kore SavaĢı (1950-1953) ve Vietnam SavaĢı (1955-1975) en önemli 

örneklerdir. Çevre ülkeler arasında yaĢanan rekabet ve bu ülkelerin rakip bloğun 

tehdidinden korunmak için ihtiyaç duyduğu güvenlik garantileri çevre ülkelerinin merkez 
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karĢısındaki bağımlılığını artırmıĢtır. Sonuç itibariyle iki kutupluluk devletlerin dıĢ 

politikalarında belirleyici olmuĢ, herhangi bir bloğa dâhil olmayan devletler bile 

kendilerini bloklar arası rekabetin yarattığı denklem ve fikirler bağlamında 

konumlandırmıĢlardır (Buzan, 2013: 158).  

Ġki kutuplu sistemde Türkiye tercihini Batıdan yana kullanmıĢtır. Türkiye‟nin Batıcı 

devlet kimliği bu tercihte birincil öneme sahip olsa da Türkiye‟yi Batı ile ittifaka yönelten 

bir diğer neden Sovyet tehdidi olmuĢtur. Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında SSCB‟nin 

saldırganlığından çekinen Türkiye, savaĢ boyunca kendisini koruyabilmiĢ fakat savaĢ 

sonrasında daha ciddi sorunlarla karĢılaĢmıĢtır. SSCB 1925‟te imzalanmıĢ, 1935‟te 

yenilenmiĢ ve 1945‟te sona erecek olan Dostluk ve Tarafsızlık AntlaĢması‟nı 

yenilemeyeceğini açıklamıĢ ve savaĢ sonrasında yeni bir antlaĢma imzalamanın koĢulu 

olarak Kars ve Ardahan illeri üzerinde ve Boğazlarda çeĢitli taleplerde bulunmuĢtur. Bu 

geliĢmeyle birlikte Osmanlı döneminden bu yana düĢmanlık iliĢkisinin sürdüğü, hatta Türk 

ulusal kimliğinde öteki imajına sahip olan Rusya kısa bir yakınlaĢma döneminin ardından 

yeniden ciddi bir tehdit olarak belirmiĢtir. Rusya karĢısında sürekli olarak bir Avrupalı 

gücün desteğini arayan Türk diplomasi geleneği bu kez yeni büyük güç olan ABD‟nin 

desteğine baĢvurmuĢtur. ABD ile kurulan ittifakın Osmanlı döneminde baĢvurulan denge 

politikasından önemli bir farkı bulunmaktadır. Osmanlı döneminde hiçbir Avrupa devleti 

ile doğrudan ittifak kurulmamıĢ, dengeler ve tehdit algılamaları gözetilerek değiĢen bir 

ittifak siyaseti izlenmiĢtir. ABD ile kurulan ittifak ise güvenlik politikasının çok daha 

kapsamlı bir bütünleĢmesini beraberinde getirmiĢtir (Sönmezoğlu, 2006: 26).  

Türkiye‟nin ABD ile yakınlaĢması uluslararası güvenlik çevresinde yaĢanan önemli 

geliĢmelerle paralel bir seyir izlemiĢtir. Bu süreçte ilk önemli geliĢme Truman Doktrininin 

ilanıdır. SavaĢ sonrasında Türkiye ve Yunanistan‟a askeri ve ekonomik yardımda bulunan 

Ġngiltere 1947 yılında bu yardıma devam etmeyeceğini açıklamıĢtır. Bunun üzerine BaĢkan 

Truman ülkesinin Ġngiltere‟nin yerini alması için harekete geçmiĢtir. Türkiye Amerika‟dan 

elde ettiği bu desteğe hayati bir önem atfetmiĢtir. Ġlerleyen dönemde baĢlatılan Marshall 

yardımından Türkiye de yararlanmıĢtır. Türkiye aynı zamanda NATO‟ya üye olmak 

istemiĢ 1949 yılındaki ilk baĢvurusu reddedildikten sonra 18 ġubat 1952 tarihinde resmen 

üye olmuĢtur. Türkiye‟nin NATO üyeliğinin kimlik tanımlaması açısından önemine ve 

üyelik sürecinde yaĢananlara daha sonra yer verilecektir. Burada dikkat çekilmek istenen 

konu Türkiye‟nin iki kutuplu sistemde kendisini Batı bloğu içerisinde konumlandırdığı, 
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tehdit algısının Batılı devletlerle benzer olduğu ve uluslararası güvenlik çevresinin bu 

düzlemde biçimlendiğidir. Türkiye Batıda gerçekleĢen yeni örgütlenme ve kurumsallaĢma 

çabalarında yer alma amacını taĢımıĢtır. Ancak ele aldığımız dönemde Türkiye‟nin 

önceliği güvenlik alanında olmuĢ ve Avrupa‟da yaĢanan ekonomik iĢbirliği sürecinin 

dıĢında kalmıĢtır. Güvenlik dıĢı alanlarda Avrupa bütünleĢmesine katılım hedefi 1960 

yılından sonra çok daha belirgin bir biçimde kendisini göstermektedir. 

3.2.1.2. Çok partili siyasal yaĢama geçiĢ   

Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda faĢizme karĢı kazanılan zaferin ardından Batıda otoriter 

rejimler meĢruiyetlerini yitirmiĢ ve kapitalist ve demokratik bir dünya düzeninin kurulması 

hedeflenmiĢtir. Bu eğilim Türkiye‟deki tek parti yönetimini de zayıflatmıĢtır. Türkiye‟nin 

ittifak arayıĢında olduğu ABD‟nin liberalleĢmeyi cesaretlendirmesi ve aynı zamanda 

ekonomik sorunlar nedeniyle yabancı sermaye giriĢine duyulan ihtiyaç Türk siyasal 

rejiminin liberalleĢmesini beraberinde getirmiĢtir (Zürcher, 1993/2000: 302-304).  

DıĢ etkenlerin yanı sıra çok partili yaĢama geçiĢin ulusal nedenleri de önemli bir rol 

oynamıĢtır. Ġsmet Ġnönü liderliğindeki tek parti yönetimi ekonomik sıkıntıların da etkisiyle 

siyasi bir patlama yaĢanmadan duruma müdahale etme ihtiyacı duymuĢ ve çok partili 

yaĢama geçiĢ için oluĢan zemini değerlendirmek istemiĢtir. Bu doğrultuda ilk önemli 

geliĢme toprak reformu tasarısıdır. Asker-sivil seçkinler, yükselen burjuvazi ve toprak 

sahipleri arasındaki iĢbirliği tek parti rejiminin uzun süre ayakta kalmasını ve Cumhuriyet 

reformlarının baĢarıyla hayata geçirilmesini sağlamıĢsa da kentsel ve kırsal kapitalizmin 

güçlenmesiyle birlikte burjuvazi ve toprak sahipleri artık bu iĢbirliğini sürdürmek 

istememiĢ ve devletçi politikalara karĢı çıkmaya baĢlamıĢlardır (Ahmad, 2003/2006: 122). 

Toprak reformu tasarısı toprağın yeniden dağıtılmasını ve toprak sahiplerinin siyasi ve 

ekonomik güçlerini törpülemeyi amaçlamıĢ ve yeni bir muhalefetin doğuĢuna zemin 

hazırlamıĢtır. Ocak 1945‟te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edilmiĢ ancak bu 

süreçte Celal Bayar, Fuad Köprülü, Refik Koraltan ve Adnan Menderes Cumhuriyet Halk 

Partisi‟nden (CHP) ayrılarak Demokrat Parti‟yi (DP) kurmuĢlardır.  

KuruluĢunun ilk yıllarında DP siyasal rejimin çizdiği çizgiden ayrılmamıĢ ve 

ideolojik düzeyde CHP‟den çok farklı bir noktada durmamıĢtır. Bununla birlikte 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında kurulan yapay muhalefet partilerinden biri olarak 
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algılanmamıĢtır. Gerçek bir muhalefet partisi imajı halkın DP‟yi desteklemesini sağlamıĢtır 

(Eroğul, 2003: 87). 1946 yılında yapılan seçimleri CHP kazansa da 1950 yılında DP güçlü 

bir seçim zaferiyle tek baĢına iktidara gelmiĢtir. 27 yıllık CHP iktidarını sona erdiren 

seçimler Türk siyasal hayatında önemli bir dönüm noktası haline gelmiĢtir. DP iktidara 

geldiğinde Kemalizmin günün koĢullarına göre yeniden yorumlanması gerektiğini 

savunmuĢ, CHP‟nin halka ve halkın ihtiyaçlarına uzak kaldığını ileri sürmüĢtür. Öncelikle 

laiklik yeniden yorumlanmıĢtır (Zürcher, 1993/2000: 338-341). Örneğin, ezanın yeniden 

Arapça okunması sağlanmıĢ, din eğitimi yaygınlaĢtırılmıĢ, Anayasa metni Osmanlıcaya 

daha yakın Ģekilde yeniden yazılmıĢ ve Osmanlı geçmiĢine ilgi artmıĢtır. Diğer yandan 

devletçilik ilkesinin de artık zamanın gerisinde kaldığı, ekonomide devlet korumacılığına 

ihtiyaç olmadığı, serbest giriĢimciliğin desteklenmesi gerektiği ifade edilmiĢtir (Ahmad, 

2003/2006: 132). DP ile CHP arasındaki farklılıklar bir anda değil zamanla belirginleĢmiĢ 

ve bu süreçte DP iktidarını pekiĢtirmiĢtir.  

Türkiye‟nin devletçi ekonomiden liberal serbest piyasa ekonomisine geçiĢi çok 

önemli bir dönüĢüme iĢaret etmektedir. Bu konuda DP önemli bir rol oynamıĢ olsa da daha 

1945 sonrasında CHP yönetimince aynı yönde adımlar atıldığını belirtmek gerekir 

(Zürcher, 1993/2000: 325). Bu konuda en önemli dönüm noktası Marshall Planı 

çerçevesinde gelen dıĢ yardımlardır. Böylece Türk ekonomisi dıĢa açılma sürecine 

girmiĢtir. DP‟nin ilk icraatlarından biri ise Ağustos 1951‟de yerli sermayenin yetersizliği 

nedeniyle yabancı sermayeyi teĢvik etmek için bir yasa çıkarmak olmuĢtur (Ahmad ve 

Ahmad, 1976: 87). Bu serbest piyasa ekonomisi belli ölçüde iyileĢmeyi beraberinde 

getirmiĢ ve refahın arttığı görülmüĢtür. Ancak bu refah artıĢında en kazançlı kesim büyük 

toprak sahipleri ve kentli tüccar ve sanayiciler olmuĢtur. Bu geliĢmelerin ilk etkisi 

burjuvazinin ve toprak sahiplerinin geleneksel bürokratik seçkinler karĢısında yeni bir 

siyasal seçkinler grubunu oluĢturmaya baĢlamasıdır (Karpat, 2011: 121-122). Bu yeni 

seçkinlerle bürokratik seçkinler arasındaki iliĢkiler ilerleyen yıllarda Türkiye‟nin güvenlik 

kültürü açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır. Daha sonra ayrıntılı olarak ele alınmak 

üzere burada kısaca bürokratik seçkinlerin Batıcı ve savunmacı bir güvenlik anlayıĢını 

sürdürürken yeni seçkinlerin çok boyutlu ve aktif bir güvenlik anlayıĢını savunduklarının 

altını çizmek gerekir. Ġncelediğimiz dönemde toplumsal ve ekonomik düzlemde 

gerçekleĢen bir diğer önemli geliĢme kırsaldan kente göçün ortaya çıkması ve giderek 

artmasıdır. Bu geliĢmeyle birlikte kentlerde sanayi iĢçileri giderek artan bir toplumsal 
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kesim olarak ortaya çıkmıĢtır (Çandar, 2003: 387). Bütün bu geliĢmeler asker-sivil 

bürokratik seçkinlerin siyasal ve toplumsal yaĢam içerisindeki konumlarını zayıflatmıĢtır.  

1945-1960 yılları arasında Türkiye‟nin iç siyasetinde, toplumsal ve ekonomik 

düzeninde yaĢanan geliĢmeler o kadar belirleyicidir ki dıĢ politikadaki geliĢmeler kamuoyu 

tartıĢmalarının uzağında kalmıĢtır. Nitekim DP döneminde izlenen dıĢ politika CHP 

dönemindeki ile süreklilik taĢımıĢ, Batı ittifakı ile bağların güçlendirilmesine verilen 

öncelik değiĢmemiĢtir. Dolayısıyla dıĢ politika hükümetten hükümete değiĢmeyen bir 

devlet politikası olarak görülmüĢ, kamuoyu ulusal bağımsızlığın korunması dıĢında 

uluslararası meselelerden uzak kalmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle güvenliğin dıĢ iliĢkiler 

boyutunda NATO üyeliği ve Batı ittifakıyla bütünleĢme önceliğini korumuĢ ve tartıĢmadan 

uzak bir konumda yer almıĢtır.
1
 Güvenlik politikasındaki esas tartıĢma ulusal eksende 

sürmüĢtür. Örneğin NATO üyeliği sonrasında artan askeri harcamaların ekonomik 

kalkınmayı olumsuz etkilediği ve ordunun nüfuz kazanmasına neden olduğu yönünde 

birtakım endiĢeler ortaya çıkmıĢtır (Karpat, 2011: 136). DP hükümeti ve yeni siyasal 

seçkinler ordunun etkinliğini bir tehdit olarak tanımlamıĢtır. Geleneksel asker-sivil 

bürokratik seçkinler ise yeni siyasal seçkinleri kendi toplumsal konumları açısından tehdit 

olarak algılamıĢlardır. Böylece güvenlik politikasının belirlendiği hukuki düzlem ve tehdit 

algılamalarını biçimlendiren toplumsal yapı önemli bir iç siyasal tartıĢmaya sahne 

olmuĢtur.  

NATO üyeliği Türkiye‟nin askeri harcamalarını artırmıĢ olsa da ABD askeri 

yardımlarının Türk ordusunun modernleĢtirilmesinde önemli bir payı olmuĢtur. Üstelik 

Türk subayları NATO ordularındaki ücret ve yaĢam koĢullarının kendilerininkinden çok 

daha iyi olduklarını görmüĢler ve bu durum huzursuzluğa yol açmıĢtır. Ayrıca Prusya 

modelinden etkilenmiĢ olan Türk ordusu, yavaĢ yavaĢ Amerikan etkisine girmeye 

baĢlamıĢ, Amerikan subaylarının bireysel inisiyatif alma konusunda kendilerinden çok 

daha geniĢ bir alana sahip olduklarını görmüĢlerdir (Güvenç, 2010). Subaylar arasındaki bu 

huzursuzluklara toplumsal ve siyasal alanda sahip oldukları konumun sarsılması eĢlik 

etmiĢtir. Zengin iĢadamlarından ve toprak sahiplerinden oluĢan yeni siyasal seçkinlerin 

orduya daha az önem vermeleri, ordu ve sivil bürokrasinin öncelikli konumunu sıradan 

                                                 
1
 Örneğin NATO üyeliği TBMM‟de oybirliği ile kabul edilmiĢtir. Ayrıca dıĢ politika meselelerinin 

TBMM‟de pek fazla tartıĢıldığı görülmemiĢtir (Sönmezoğlu 2006, 31).  
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bireylerin alması subaylar arasındaki huzursuzluğu artırmıĢtır (Hale, 1994/1996: 94). 

Bütün bu geliĢmeler asker-sivil iliĢkilerinde yeni bir dönemin baĢlamasına neden olmuĢtur.  

Ordudaki huzursuzlukların yanı sıra DP‟ye yönelik muhalefetin de iktidarının son 

yıllarında giderek arttığı görülmüĢtür. Entelektüel çevrelerin verdiği destek azaldığı gibi 

1957 seçimlerinde kırsal kesimden de belirli bir destek kaybı olduğu anlaĢılmıĢtır (Zürcher, 

1993/2000: 334). Bu muhalefetin nedenlerinden biri 1954 sonrasında yaĢanan ekonomik 

durgunluk ve artan enflasyon karĢısında sabit gelirli memurların yaĢam standartlarının 

kötüleĢmesi olmuĢtur (Ahmad, 2003/2006: 138). DP ise bu muhalefet karĢısında 

otoriterleĢme yoluna gitmiĢtir. Örneğin Haziran 1956‟da Basın Kanunu değiĢtirilerek basın 

üzerindeki baskı geniĢletilmiĢtir. Bunun yanı sıra aynı ay içerisinde Toplantı ve Gösteri 

YürüyüĢleri Kanunu değiĢtirilerek siyasi partilerin toplantı yapmak için izin almaları 

zorunluluğu getirilmiĢtir (Ahmad ve Ahmad, 1976: 151). Bu örneklerde görüldüğü üzere 

DP giderek daha otoriter bir yönetim sergilemiĢ ve muhalefetin daha da güçlenmesine 

neden olmuĢtur. Özellikle partiler arası gerilim 1960 yılına gelinirken üst düzeye 

ulaĢmıĢtır.  

DP dönemi 27 Mayıs 1960‟da gerçekleĢtirilen askeri darbe ile sona ermiĢtir. Böylece 

iktidar Orgeneral Cemal Gürsel baĢkanlığındaki Milli Birlik Komitesi‟ne geçmiĢtir. Askeri 

darbe Türk siyasal hayatında yeni bir dönemi baĢlatmıĢtır. Bu yeni dönemin en önemli 

özelliği tek parti döneminde asker kökenli güçlü liderlere sadık kalan ve siyasetin dıĢında 

duran ordunun özerkliğini güçlendirmesidir. Bu tarihten itibaren TSK yeni kurulan siyasal 

düzenin paydaĢlarından biri haline gelmiĢ ve düzenin koruyucusu rolünü pekiĢtirmiĢtir. 

Ordu Türk siyasal hayatının ve toplumsal yapısının hayati bir parçası haline gelmiĢtir. 

Kurulan anayasal ve hukuki yapı TSK‟nın etkinliğine ve ilerleyen yıllarda gerçekleĢtirilen 

darbelere zemin hazırlamıĢtır. Güvenlik politikasının uygulanmasında ve ülke 

savunmasında hayati bir rol oynayan TSK aynı zamanda güvenlik politikasının 

tanımlandığı kurumsal ve hukuki yapının da baĢat aktörü haline gelmiĢtir. 

3.2.1.3. NATO üyeliği ve Batıcı kimliğin pekiĢmesi 

Türkiye‟nin devlet kimliğinin Batıcı bir tanıma sahip olmaya devam ettiği ve bu 

Batıcı kimliğin NATO üyeliği ile pekiĢtiği görülmektedir. Türkiye‟nin NATO üyeliğinin 

en önemli özelliği Osmanlı geçmiĢinden bu yana süren BatılılaĢma hedefinden 
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kaynaklanmaktadır. NATO üyeliğinde Sovyet tehdidi de önemli bir rol oynamıĢ fakat bu 

tehdidin daha az hissedildiği dönemlerde hatta NATO‟nun güvenlik garantilerinin 

sorgulandığı dönemlerde bile Türkiye Batıyla bağlarını koparma yoluna gitmemiĢtir (Erol 

ve Ozan, 2011: 26). BatılılaĢma 1945 sonrasında Batılı devletlerle ve kurumlarla her 

koĢulda yakın iĢbirliği Ģeklinde yeniden yorumlanmıĢtır. Gönlübol‟un (1975: 25) ifade 

ettiği üzere “BatılılaĢma iç ve dıĢ politikanın genel felsefesi haline gelmiĢtir. NATO‟ya 

katılım da bu felsefenin doğal sonucudur.”  

Türkiye‟nin NATO üyeliği geleneksel güvenlik kültürünün statükocu karakteri 

açısından önemli sonuçlar doğurmuĢtur. Soğuk SavaĢ öncesi çok kutuplu düzende Türkiye 

sürekli olarak denge siyaseti izlemiĢ fakat hiçbir uluslararası güç ile doğrudan ittifak 

yapmamıĢtır. Soğuk SavaĢ dönemi çok kutuplu sistemde olduğu gibi bir Batılı gücün bir 

diğerine karĢı kullanılmasına imkân vermemiĢtir. Ġki kutuplu sistemde politika seçenekleri 

çok fazla değildir (Hale, 2000/2003: 109). SSCB‟den kaynaklanan tehditler karĢısında 

Türkiye, NATO‟ya üye olarak doğrudan bir ittifak antlaĢması ile güvenliğini sağlama 

yoluna gitmiĢtir. Bunun sonucunda Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikası NATO politikası 

ile özdeĢleĢmiĢtir. Türkiye‟nin statükoculuk politikası kısmen değiĢmiĢtir. Özellikle 1945 

sonrasında Avrupa‟da yaĢanan kurumsallaĢma sürecine önem verilmiĢ ve bu sürecin 

dıĢında kalınmak istenmemiĢtir. 1945‟e kadar kendisini uluslararası sorunlardan 

soyutlamaya çalıĢan Türkiye bu tarihten sonra uluslararası alanda yalnızlaĢmayı baĢlı 

baĢına bir güvenlik sorunu olarak algılamıĢtır (Erol ve Ozan, 2011: 29). Belli bir değiĢim 

yaĢanmakla birlikte statükoculuğun ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. 

Yalnızca, denge politikaları yeni bir karakter kazanmıĢ ve iki kutuplu sistemin 

dinamiklerince belirlenmiĢtir. Bu bakımdan Lozan statükosunun korunması anlamında 

savunmacı devlet kimliğindeki süreklilik bozulmamıĢtır.  

Ġki kutuplu sistem dünyayı iki rakip toplumsal, ekonomik ve siyasal düzene 

bölmektedir. Bu bakımdan Türkiye‟nin NATO üyeliği ulusal düzeyde süren yeni düzen 

arayıĢları ile iliĢkilidir. Türkiye tercihini kapitalist düzenden yana yapmıĢtır. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında Türkiye devletçi ekonomi politikaları izlemiĢ ve SSCB ile çeĢitli alanlarda 

iĢbirliği yapmıĢtır fakat ekonomik ve siyasal bir düzen olarak komünizme hiçbir zaman 
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yakın olmamıĢtır.
1
 1950 yılında iktidara gelen DP de kapitalizmden yana bir partidir. DP 

döneminde de Batıcı devlet kimliği geçerliliğini sürdürmüĢtür. DP sosyo-ekonomik 

görüĢleri açısından kapitalizme yakındır ve NATO üyeliğini Batılı kapitalist devletlerle 

iĢbirliği ve yakınlaĢma sağlaması açısından önemli görmüĢtür. Daha çok güvenlik 

ihtiyaçları nedeniyle NATO‟ya girmek isteyen CHP‟nin aksine DP‟yi motive eden unsurlar 

arasında bu gibi ideolojik etkenler de rol oynamıĢtır (Sönmezoğlu, 2006: 28). Diğer yandan 

DP, çok partili siyasal yaĢamın sürmesi ve iktidarını koruyabilmesi açısından NATO 

üyeliğini ve Batı ile yakınlaĢmayı önemli görmüĢtür. 

Batıcı devlet kimliğinin DP döneminde de süreklilik taĢıdığına dair bir diğer gösterge 

Amerikan yardımları meselesidir. DP, ABD ile iliĢkilere ve özellikle bu ülkeden gelecek 

ekonomik yardımlara öncelikle güvenlik nedeniyle büyük önem vermiĢtir. Bu dönemde 

Türkiye beslemesi ve modernize etmesi gereken büyük bir orduya sahiptir ve Amerikan 

yardımları hayati bir önem taĢımaktadır. Ancak Türkiye‟nin ekonomik kalkınması 

açısından da Amerikan yardımı önemlidir. DP liberal bir ekonomi anlayıĢıyla iktidara 

gelmiĢtir ve liberal ilkelerin hayata geçirilmesi açısından yabancı sermayeye ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Hedeflenen kalkınmanın yalnızca yerli giriĢimcilerle sağlanamayacağından 

hareketle yabancı sermayenin ülkeye giriĢi için özel çabalar sarf edilmiĢtir. Bu açıdan baĢta 

ABD olmak üzere Batılı demokratik devletlerle iĢbirliğinin artırılması amaçlanmıĢtır 

(Baytal, 2007: 552). DP‟nin Batılı liberal ekonomileri bir model olarak benimsediği, 

ekonomi politikası açısından Batıcı bir programa sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Özetle DP 

Batılı ekonomik, toplumsal ve siyasal sistemi benimsemesi bakımından Batıcı devlet 

kimliğinin sürekliliğini sağlamıĢtır.  

Sözü edilen sürekliliğin izleri Ortadoğu politikasında da gözlenmektedir. DP 

döneminde izlenen Ortadoğu politikası ideolojik bir temele dayanmamıĢ güvenlik 

ihtiyaçlarının öne çıktığı ve Batı ittifakının güvenlik çıkarlarıyla özdeĢ bir politika alanı 

olmuĢtur. Nitekim Türkiye Batı ittifakı için Ortadoğu savunmasında önemli bir konuma 

sahiptir. NATO üyeliği söz konusu olduğunda özellikle Ġngiltere, Türkiye‟nin Batı 

yönelimli bir Ortadoğu ittifakı içerisinde yer alması arzusunda olmuĢtur. Türkiye ise 

                                                 
1
 Mustafa Kemal (Atatürk‟ün söylev ve demeçleri 1989: 102) daha 2 Ağustos 1920 tarihinde yaptığı bir 

meclis konuĢmasında komünizm hakkındaki fikirlerini açıklamıĢtır: “Bizim nokta-i nazarlarımız, bizim 

prensiplerimiz cümlece malumdur ki, BolĢevik prensipleri değildir ve BolĢevik prensiplerini milletimize 

kabul ettirmek için de Ģimdiye kadar hiç düĢünmedik ve teĢebbüste bulunmadık. Bizim itikadımıza göre 

milletimizin temin-i hayat ve tealisi kendi kabiliyet-i hazmiyesiyle metenasip olan nokta-i nazarlardır.”  
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Ortadoğu savunmasında görev üstlenmeyi ancak NATO‟ya üye olduğu takdirde kabul 

edeceğini ifade etmiĢtir. Diğer yandan Türkiye‟nin Ortadoğu‟da bazı ülkelerle iliĢkilerini 

iyileĢtirdiği görülmüĢ ancak bu yakınlaĢma Batı yanlısı ülkelerle sınırlı kalmıĢtır 

(Sönmezoğlu, 2006: 95). SSCB‟nin Ġsrail karĢıtı bir pozisyon alıp Arap ülkeleriyle 

yakınlaĢması sonrasında Türkiye‟nin Arap dünyası ile iliĢkilerinin büyük ölçüde güvenlik 

temelinde belirlendiği bir süreç baĢlamıĢtır. Bu dönemde Türkiye‟nin Ortadoğu 

politikasına bakıldığında Batıcı devlet kimliğinin belirleyici olduğu görülmektedir.  

DP döneminde ulusal düzeyde gerçekleĢen kimlik tanımlarına bakıldığı zaman tek 

parti dönemiyle birtakım farklılaĢmaların da söz konusu olduğu görülmektedir. Bu 

farklılaĢmanın en önemli boyutunu laiklik anlayıĢı oluĢturmaktadır. DP iktidarının ilk 

yıllarında laiklik konusundaki katı uygulamaları ve dini düĢünce ve duyguların ifadesi 

üzerindeki sınırlamaları gevĢetmekle birlikte laiklik karĢıtı eğilimlerle mücadeleyi 

sürdürmüĢtür (Zürcher, 1993/2000: 339). Laiklik ilkesi üzerinde hiçbir köklü değiĢime izin 

verilmeyeceği DP‟li siyasetçiler tarafından ısrarla vurgulanmıĢtır. Buna rağmen CHP‟nin 

dini duyguların istismar edildiği ve dinin siyaseten kullanıldığı eleĢtirileri eksik 

olmamıĢtır. Bu iddialar kısmen abartılı olsalar da 1957 yılından itibaren ekonomik 

durumun kötüleĢmesi, muhalefetin saldırganlaĢması ve DP‟nin zemin kaybetmeye 

baĢlamasıyla birlikte siyasal söylemde dini vurguların arttığı görülmektedir (Mardin, 2006: 

187). DP‟nin laiklik ilkesine ne kadar sadık olduğu geniĢ bir tartıĢma konusudur. Bu tez 

açısından konunun önemi ise geleneksel siyasal seçkinlerin ve baĢta ordunun DP‟yi 

Atatürk ilkelerine ihanet etmiĢ ve laikliğe aykırı hareket etmiĢ bir parti olarak 

algılamasıdır. Bu dönemde gerçekleĢen köyden kente göç olgusu kırsal yaĢam tarzının ve 

bu arada Ġslam‟ın daha da görünür olmasını beraberinde getirmiĢ, bu geliĢme Ġslam‟ın 

diriliĢi ve laikliğin zedelenmesi olarak algılanmıĢtır (Zürcher, 1993/2000: 340). Geleneksel 

siyasal seçkinlerin laiklik konusundaki bu hassasiyetleri laikliğin güvenlikleĢtirilmesiyle 

sonuçlanmıĢ ve ilerleyen yıllarda da varlığını sürdürecek bir güvenlik sorunu ortaya 

çıkmıĢtır.  

Ulusal düzeydeki kimlik tartıĢmalarında son olarak milliyetçiliğe değinmekte yarar 

görülmektedir. Bu dönemde milliyetçiliğin yükseliĢinin Kıbrıs sorununun ortaya çıkması 

ve Yunanistan ile iliĢkilerin kötüleĢmesi ile doğrudan bir ilgisi bulunmaktadır. Bu 

bağlamda meselenin dıĢ boyutu da bulunmaktadır. Öncelikle 1955 yılında Kıbrıs‟ın 

geleceği hakkında Ġngiltere-Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleĢtirilen görüĢmeler 
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sırasında kamuoyunda milliyetçi duyguların arttığı görülmüĢtür. Bu sırada Atatürk‟ün 

Selanik‟teki evinin bombalandığı haberleri milliyetçi bir toplumsal patlamaya neden olmuĢ 

ve 6-7 Eylül olayları olarak adlandırılan gösteriler baĢta Rumlar olmak üzere 

gayrimüslimlere yönelik bir tahrip ve yağma hareketine dönüĢmüĢtür. DP iktidarındaki güç 

kaybının dini bir söyleme yönelmesine benzer bir Ģekilde popülist bir milliyetçi söylemin 

aynı tarihlerde ortaya çıktığı görülmektedir (Kuyucu, 2005: 372). Bu tarihlerde ortaya 

çıkan milliyetçi yükseliĢ bu tez açısından önem taĢımaktadır çünkü Kıbrıs sorunu ve 

Yunanistan ile iliĢkiler ilerleyen yıllarda Türkiye‟nin en önemli güvenlik sorunları arasında 

yer almaktadır. Türk ulusal kimliğinin inĢasında Yunan ötekisi büyük bir önem taĢımakta 

ve güvenlik politikasına da etki etmektedir.  

3.2.1.4. Soğuk SavaĢ düzleminde güvenlik politikaları  

Türkiye‟nin güvenlik çıkarları açısından güçler dengesi her zaman önemli bir yer 

tutmuĢtur. Ele aldığımız dönemde güçler dengesinin yeni görünümü ve Türkiye‟nin NATO 

aracılığı ile Batı ittifakıyla bütünleĢmesi daha önce tartıĢılmıĢtır. Burada tekrar hatırlatmak 

gerekirse Türkiye‟nin güvenlik çıkarları Batı ittifakının güvenlik çıkarları ile özdeĢ bir 

durumdadır. Sovyet tehdidi karĢısında Batının güvenlik garantilerini elde etmek ve ulusal 

alanda liberal kalkınma modelini ve demokratikleĢmeyi gerçekleĢtirmek için Batının 

ekonomik ve siyasal desteğini sağlamak önemli bir hedef olmuĢtur. Türkiye‟nin güvenlik 

çıkarları ve politikaları Batının güvenlik garantilerini ve yardımlarını sağlamak amacıyla 

Batı için önemini göstermek üzerine kurulmuĢtur. Bu açıdan ele alacağımız ilk örnek 

NATO üyelik süreci öncesinde Türkiye‟nin Kore‟ye asker göndermesidir.  

Türkiye‟nin Kore SavaĢı‟na katılma kararı Cumhuriyet‟in kuruluĢundan bu yana 

uluslararası sorunlardan uzak durma anlayıĢı ile çeliĢen bir karardır. Bu savaĢla birlikte 

Türkiye‟nin uluslararası politikadaki konumunun yeniden tanımlandığını söylemek abartılı 

olmayacaktır. Türkiye, Batının güvenlik garantilerinden yararlanmanın tek yolu olarak 

NATO üyeliğini görmüĢ, diplomatik ve askeri bağların güçlendirilmesini hedeflemiĢtir. 11 

Mayıs 1950 tarihindeki ilk üyelik baĢvurusu reddedildikten kısa bir süre sonra Türkiye 

Kore hakkında BM Güvenlik Konseyi kararına dayanarak savaĢa asker gönderme kararı 

almıĢ ve 1 Ağustos 1950 tarihinde NATO‟ya ikinci kez üyelik baĢvurusunda bulunmuĢtur. 

Bu iki geliĢmenin birbirini takip ediyor olması Türkiye‟nin Kore‟de gösterdiği fedakârlık 

karĢısında NATO‟ya kabul edileceği algısından kaynaklanmaktadır. Bu baĢvuru sonrasında 
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CumhurbaĢkanı Celal Bayar‟ın Amerikan Büyükelçisine söylediği Ģu sözler durumu 

açıklamaktadır: “Kore krizine yönelik derhal harekete geçerek iyi niyetimizi gösterdik. 

Açıkçası, Atlantik Paktı DıĢiĢleri Bakanları Konseyi baĢvurumuzu geri çevirirse, 

moralimizin ciddi Ģekilde etkileneceğinden endiĢe ediyorum. Geleceğimizin tehlikeye 

atıldığını hissediyoruz” (Lippe, 2000: 96). Görüldüğü üzere Türkiye Batı savunmasına 

yapacağı katkıyı göstererek Batıdaki güvenlik Ģemsiyesinden tam anlamıyla yararlanmayı 

hedeflemiĢtir. Bunun neticesinde Türkiye bir yıl sonra, NATO üyeliğine kabul edilmiĢ ve 

12 ġubat 1952 tarihinde resmen üye olmuĢtur.  

Türkiye‟nin Truman Doktrini ile baĢlatılan SSCB‟yi çevreleme politikası açısından 

önemli bir konuma sahip olduğu söylenebilir. Bu dönemde ABD‟nin Avrupa‟ya yönelik 

bir Sovyet saldırısını durdurma stratejisi hava kuvvetlerinde kullanılan stratejik 

bombardıman uçaklarına dayanmaktadır. Bu uçakların büyük bölümünün kısa ve orta 

menzilli olması SSCB‟ye yakın bir konumda bulunan Türkiye‟nin önemini artırmıĢtır 

(Sönmezoğlu, 2006: 44). SSCB ile kara sınırına sahip Türkiye‟den kalkacak uçakların 

Sovyet askeri üslerini vurabilecek olması ABD‟nin stratejik üstünlüğünü güçlendiren bir 

unsur olmuĢtur. Diğer yandan bu dönemde ABD stratejisi SSCB‟nin geniĢ kara ordularının 

Avrupa kıtasında karĢılanmasını da içermektedir. GeniĢ bir orduya sahip Türkiye‟nin 

varlığı SSCB‟nin olası bir kara savaĢında Kafkaslarda bir ordu bulundurmasını 

gerektirecektir ve bu durum güçlü bir kara ordusuna sahip olan SSCB‟nin Avrupa 

üzerindeki baskısını azaltacaktır (Sander, 1979: 91).  

Türkiye‟nin Batı savunması açısından önemi NATO askeri stratejisinin 

değiĢmesinden sonra da devam etmiĢtir. SSCB karĢısından nükleer güç açısından üstün 

bulunan ve bu ülkeyi doğrudan vurabilecek uzun menzilli füzelere sahip olan ABD 1954 

yılında Kitlesel KarĢılık Doktrini‟ni ortaya atmıĢtır. Buna göre SSCB‟nin gerçekleĢtireceği 

bir saldırıya ister konvansiyonel ister nükleer bir saldırı olsun nükleer bir yanıt verilecektir 

(Wells, Jr., 1981). Bu Ģartlar altında ABD nükleer caydırıcılığını artırmak istemiĢ ve 

elindeki uzun menzilli füzeleri geliĢtirmenin yanı sıra SSCB‟ye yakın bölgelere füze 

yerleĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu füzelerin bir kısmının Türkiye‟ye yerleĢtirilmesi de gündeme 

gelmiĢtir. Türkiye bu füzelerin yerleĢtirilmesinde istekli davranmıĢ ve ABD ile yakınlaĢma 

politikası çerçevesinde nükleer silahların yerleĢtirilmesine izin verilmiĢtir (Sander, 1979: 

93). Bununla birlikte gerekli antlaĢma 1959 yılında imzalanabilmiĢ ve antlaĢma sonrasında 

nükleer baĢlıklar Türkiye‟ye yerleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟nin bu istekli tavrı askeri darbe 
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sonrasında da sürmüĢtür. Türkiye‟nin Sovyet tehdidi karĢısında söz konusu füzeleri 

güvenliğini sağlamanın baĢlıca yolu olarak gördüğü söylenebilir. Bunun yanında 

Türkiye‟nin kendisini Batı savunmasında önemli rol oynayan bir ülke olarak inĢa etmek 

istediği de görülmektedir.  

Türkiye‟nin güvenlik çıkarları ve politikaları NATO ile bütünleĢmiĢ durumdadır. 

Bunun bir baĢka örneği Balkanlar ve Ortadoğu‟da Batı savunmasına yönelik olarak hayata 

geçirilen bölgesel ittifaklara Türkiye‟nin katılımıdır. Balkan Paktı Türkiye, Yunanistan ve 

Yugoslavya arasında 1954 yılında imzalanmıĢtır. Bu pakt bir devlete yapılan saldırının tüm 

devletlere yapılmıĢ sayılacağı ve ortak savunma amacıyla kuvvet kullanımına 

baĢvurulması öngörülen bir savunma ittifakıdır (Hale, 2000/2003: 125). Resmen olmasa da 

fiilen Yugoslavya‟yı NATO güvenlik Ģemsiyesine sokan bu pakt Yugoslavya‟nın SSCB ile 

iliĢkilerini düzeltmesi ve daha sonra Bağlantısızlar hareketine dâhil olması ile anlamını 

yitirmiĢtir. Bir diğer önemli bölgesel ittifak Bağdat Paktıdır. Daha önce belirtildiği üzere 

Türkiye Ortadoğu savunması ile sadece NATO‟ya kabul edilirse ilgileneceğini 

duyurmuĢtur ve üyelik sonrasında bu konuda desteğini sunmuĢtur. Ġlk olarak 1952-53 

yıllarında Ortadoğu Savunma TeĢkilatı‟nın kurulması hedeflenmiĢ ama baĢarıya 

ulaĢılamamıĢtır.
1
 Daha sonra ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢ ve öncelikle Türkiye 

ile Irak arasında Bağdat Paktı imzalanmıĢtır. Türkiye bu yolla güney sınırının güvenliğini 

artırmayı ve Batıya Türkiye‟nin önemini göstermeyi amaçlamıĢ, Irak‟ı ikna etmede önemli 

bir rol üstlenmiĢtir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2008: 621). AntlaĢmanın imzalanmasından kısa 

bir süre sonra sırasıyla Ġngiltere, Pakistan ve Ġran da Pakta katılmıĢtır. Pakt 1959 yılında 

Merkezi AntlaĢma TeĢkilatı (CENTO) ismini almıĢtır.  

Türkiye‟nin bu süreçte Ortadoğu ülkelerine ilgisinin arttığı görülmektedir. DP 

yöneticileri iktidara geldikleri ilk yıllardan itibaren Ortadoğu ülkelerini ihmal ettiği 

gerekçesiyle CHP yönetimini eleĢtirmiĢlerdir (Bağcı, 2004: 175). Türkiye‟nin güney ve 

doğu komĢuları ile tarihi bağlarını canlandırması Ortadoğu politikasının önemli 

içeriklerinden biri haline gelmiĢtir. Ancak Ortadoğu sorunlarında Türkiye‟nin Batılı 

devletlerle ve ABD ile birlikte hareket ettiği görülmüĢtür. Nitekim Arap milliyetçiliği bu 

dönemde Türkiye‟yi Batının bir uzantısı olarak kabul etmiĢlerdir. Türkiye‟nin ikili 

                                                 
1
 Söz konusu çabalar hakkında ayrıntılı bir anlatım için 1952-1953 yıllarında ABD‟nin Ankara Büyükelçisi 

olarak görev yapan George C. McGhee‟nin (1990/1992) hatıratına bakılabilir.  



106 

iliĢkilerde ve Ortadoğu sorunlarında Batı çıkarlarını savunan bir konumda bulunması Arap 

milliyetçilerinin algıladığı Türkiye imajını olumsuz etkilemiĢtir (Sönmezoğlu, 2006: 107). 

Türkiye‟nin Ortadoğu dıĢında pek çok politika alanında benzer bir tutum izlediği 

görülmektedir. Örneğin Bağlantısızlar Hareketinin temellerinin atıldığı Bandung 

Konferansı‟nda (1955) Türkiye Batıdan yana tavrını sürdürmüĢ, BaĢbakan Vekili ve 

Türkiye‟nin baĢ delegesi Fatin RüĢtü Zorlu Sovyet tehdidi karĢısında hür dünyanın iĢbirliği 

yapması gerektiğini Ģu sözlerle ifade etmiĢtir: “Eğer bugün sulh ve güvenliğin muhafaza 

edilebileceği ümidine sahipsek, bu birlik ve hürriyeti seven insanların iĢbirliğinde bulunan 

kuvvetin tecavüzün muvaffak olmadığını ve olamıyacağını göstermelerindedir.” (Ayın 

Tarihi 1955, Nisan).  

Türkiye‟nin Batı yönelimli politikası 1955 sonrasında Ortadoğu‟da birtakım 

sorunlarla karĢılaĢmıĢtır. Bu tarihten itibaren SSCB‟nin Ortadoğu‟da etkisi artmaya 

baĢlamıĢ ve Soğuk SavaĢ‟ın bu coğrafyaya tam anlamıyla sirayet ettiği görülmüĢtür. 

SüveyĢ krizi (1956-1957) sonrasında Ġngiltere ve Fransa‟nın etkinliği sona ermiĢ, doğan 

güç boĢluğunu ABD doldurmuĢtur. Suriye ve Mısır‟da artan Sovyet etkisi Türkiye‟yi ve 

diğer Bağdat Paktı üyelerini rahatsız etmiĢtir. Türkiye açısından en önemli geliĢmelerden 

biri Irak‟ta 1958 tarihinde gerçekleĢen darbedir. Türk hükümetinin ilk tepkisi askeri bir 

müdahaleyle Irak rejimini yeniden tesis etme düĢüncesinin ciddi olarak gündeme 

getirilmesi olmuĢtur (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2008: 632). Ancak bu müdahalenin yol açacağı 

sonuçlar düĢünülerek bu seçenek tercih edilmemiĢtir. Darbenin Türkiye‟nin iç politikası ve 

güvenlik gündemi üzerinde de etkileri olmuĢtur. DP‟nin Türkiye‟de kendisine yönelik bir 

darbe giriĢiminden duyduğu endiĢe artmıĢtır. Ocak 1958‟de dokuz subayın darbe hazırlığı 

yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıĢ olmaları DP‟nin bu tarihlerde askeri darbe ihtimalini 

ciddiye aldığını göstermektedir (Eroğul, 2003: 220). Diğer yandan hükümet ile muhalefet 

arasında dıĢ politika konularındaki uzlaĢmanın yavaĢ yavaĢ bozulmaya baĢladığı 

görülmüĢtür. Bu da iç politikadaki gerginliğin arttığı anlamına gelmektedir. DP‟ye yönelik 

en önemli eleĢtiriler Ortadoğu‟da Amerikan politikalarıyla eĢgüdümlü ve maceracı bir 

politika izlenmesi olmuĢtur (Bağcı, 2004: 204). Batı bloğuyla güvenlik politikasında 

yaĢanan özdeĢleĢmeye yönelik ilk muhalif sesler bu tarihte duyulmaya baĢlamıĢtır.  
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3.2.2. YumuĢama dönemi ve askeri darbeler   

3.2.2.1. Soğuk SavaĢ’ta yumuĢama   

1960‟lı yılların baĢlarında Soğuk SavaĢ‟ın belki de en gergin dönemleri yaĢanmıĢ ve 

dünyayı nükleer savaĢa sürükleme riski taĢıyan krizler ortaya çıkmıĢtır. 1961 Berlin Duvarı 

Krizi ve 1962 Küba Füze Krizi rakip blokları doğrudan doğruya karĢı karĢıya getiren ve 

nükleer savaĢ ihtimalinin en üst düzeye ulaĢtığı krizler olmuĢtur. Bununla birlikte 1962 

sonrasında Soğuk SavaĢ‟ın en istikrarlı dönemi baĢlamıĢtır. Nükleer silahlarda görülen 

artıĢ ve nükleer savaĢ riskinin yükselmesi bu silahların kontrolü ihtiyacını doğurmuĢtur ve 

iki kutbun statükoyu sürdürme yönündeki eğilimleri 1960‟lı yılların sonlarından itibaren 

yumuĢamanın (detant) baĢlamasını mümkün kılmıĢtır. YumuĢama Soğuk SavaĢ‟ın ya da 

ideolojik rekabetin sona ermesi anlamına gelmemiĢtir. YumuĢama özellikle Batı bloğunun 

ve ABD‟nin kullandığı bir kavramdır ve Sovyet yayılmacılığını önleme hedefinden 

sapmayan fakat yeni uluslararası Ģartlara uyum sağlayan bir strateji olarak tanımlanmıĢtır 

(Gaddis, 1983: 361). Nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik görüĢmeler bu 

dönemde baĢlamıĢtır. Avrupa güvenliği konusunda blokları bir araya getiren ve daha sonra 

uluslararası bir örgüte dönüĢecek olan Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı (AGĠT) 

yine yumuĢama döneminin bir ürünü olarak kabul edilebilir. Bu gibi geliĢmeler daha 

istikrarlı bir uluslararası ortam yaratmıĢtır.  

YumuĢamayı Sovyet tehdidine yönelik yeni bir strateji olarak tanımlayan ABD‟yi bu 

yöne iten geliĢme ABD‟nin uluslararası alandaki liderliğinin sarsılması olmuĢtur. 

Öncelikle Vietnam SavaĢı (1955-1975) gerek ABD‟nin küresel liderlik imajına gerekse 

ulusal kamuoyunda güvenlik politikalarına verilen desteğe büyük bir darbe indirmiĢtir. 

Ġkincisi ekonomik krizler Amerikan dolarının uluslararası ekonomideki rolünü etkilemiĢ ve 

ABD‟nin ekonomik alandaki liderliği sorun yaĢamıĢtır. Bu süreçte Bretton Woods sistemi 

çökmüĢtür. Bu geliĢmeye Almanya ve Japonya gibi ülkelerin ekonomik yükseliĢleri eĢlik 

etmiĢtir. Son olarak Batı bloğu içerisinde NATO‟nun askeri kanadından çekilen Fransa‟nın 

baĢını çektiği bir muhalefet oluĢmuĢtur. ABD‟nin gerilemeye baĢladığı bu dönemde 

SSCB‟nin nispi yükseliĢi gözlenmiĢtir. SSCB üçüncü dünya ülkelerine yapılan yardımları 

artırarak bu ülkelerin önemli bir kısmını yanına çekmeyi baĢarmıĢtır. Ortadoğu‟da Arap 

ülkeleri ile iliĢkilerini geliĢtirerek buralarda askeri üsler elde etmiĢ ve Doğu Akdeniz‟deki 

varlığını güçlendirmiĢtir. Son olarak 1979 yılında Afganistan‟a asker göndermiĢ ve Güney 
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Asya‟da rol oynamaya baĢlamıĢtır. Üçüncü dünyada ortaya çıkan bağımsızlık 

hareketlerinin genellikle sol bir söylem benimsemeleri ve kimi zaman açıkça Sovyet 

ideolojisini savunmaları özellikle dikkat çekicidir.  

Bir diğer önemli geliĢme ekonomik krizlerdir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında refah 

devleti uygulamaları ve Keynesyen anlayıĢ dünya ekonomisine hâkim olmuĢtur. Ancak 

Vietnam SavaĢı‟yla bağlantılı olarak ABD ekonomisindeki gerileme ve petrol krizleri bu 

ekonomik modeli sarsmıĢtır. Bu krizler Avrupa‟da yaĢanan hızlı ekonomik büyümeyi ve 

refah devleti uygulamalarını sonlandırmıĢtır. Ekonomi politikalarındaki dönüĢüm birden 

bire gerçekleĢmemiĢ fakat Keynesyen anlayıĢ karĢısında yeni-liberal ekonomiyi savunanlar 

giderek seslerini yükseltmiĢlerdir. Bu ideolojik rekabet 1980‟lerden itibaren yeni-

liberalizmin ve serbest piyasa anlayıĢının galibiyeti ile sonlanmıĢtır (Hobsbawm, 

1994/2007: 551). Bu geliĢmenin 1980 sonrası Türkiye ekonomisi ve güvenlik politikası 

açısından önemli sonuçları olmuĢtur. Ancak bu kısımda altı çizilmesi gereken konu 

uluslararası ekonominin temel zihniyetinde ciddi bir dönüĢümün ilk iĢaretlerinin ortaya 

çıkmasıdır.  

Bloklar arası iliĢkilerde yaĢanan bu geliĢmeler blok üyelerinin manevra alanını 

geniĢletmiĢtir. Soğuk SavaĢ‟ın gergin olduğu ve iki kutupluluğun katı bir biçimde hüküm 

sürdüğü dönemde blok üyeleri blok liderlerinin çizdiği sınırların dıĢına çıkmakta 

zorlanırken yumuĢama döneminde bağımsız politikalar izlemekte ve rakip bloğun 

üyeleriyle iliĢkilerini geliĢtirmekte daha serbest davranabilmiĢlerdir. Örneğin Fransa ve 

Çin blok liderlerini en çok zorlayan ülkeler olmuĢlardır. ABD Fransa‟nın savaĢ sonrası 

yeniden yapılanmasını finanse etmiĢ ve NATO aracılığı ile güvenlik ihtiyaçlarını 

karĢılamıĢtır. SSCB ise Çin‟deki komünist yönetime askeri ve teknik destek vermiĢ, 

nükleer silah geliĢtirilmesine yardımcı olmuĢtur. Ancak Fransa ve Çin 1960‟lı yıllardan 

itibaren blok politikalarına karĢı çıkmaya baĢlamıĢlardır (Gaddis, 2005/2008: 124-128). 

Blok üyesi ülkelerin özerkliklerindeki artıĢtan Türkiye de yararlanmıĢtır. Türkiye özellikle 

Kıbrıs sorununda yalnız kalması nedeniyle zaman zaman SSCB ile iliĢkilerini iyileĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. Böylece güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir konuda blok lideriyle çeliĢen 

politikalar izleyebilmiĢtir.  

Kıbrıs sorunu Türkiye‟nin Soğuk SavaĢ yıllarında karĢılaĢtığı en önemli dıĢ güvenlik 

sorunudur. Soğuk SavaĢ döneminde Türkiye açısından uluslararası güvenlik çevresinin 
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Sovyet tehdidi ve Kıbrıs sorunu etrafında biçimlendiği söylenebilir. Bununla birlikte 1945-

1960 yılları arasında Sovyet tehdidinin daha acil bir güvenlik sorunu olarak ön planda yer 

aldığı, 1960 sonrasında ise Kıbrıs sorununun önemini artırdığı görülmektedir. 1960-1974 

yılları arasında Kıbrıs sorunu Türk dıĢ politikasının en önemli belirleyicisi olmuĢtur. 

Böylece Türk kamuoyunun dıĢ politika meselelerine ilgisinin arttığı da görülmüĢtür. 1959 

yılında imzalanan Zürih ve Londra AntlaĢmalarının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin 

1960‟ta bağımsızlığını ilan etmesi Kıbrıs sorunu açısından bir dönüm noktası olmuĢtur. 

1964‟e kadar nispeten istikrarlı geçen dönemin ardından toplumlararası çatıĢmalar baĢ 

göstermiĢtir. 1964 yılında Türkiye‟nin Kıbrıs‟a müdahalesi gündeme geldiğinde ABD 

BaĢkanı Lyndon B. Johnson‟ın Ġsmet Ġnönü‟ye gönderdiği ve literatüre „Johnson Mektubu‟ 

olarak geçen mektup blok politikaları ile Türkiye‟nin güvenlik politikasının her zaman 

örtüĢmediğini göstermiĢtir (Sönmezoğlu, 1995: 16-17). 1964 bunalımının ardından 

1967‟de gerilim yine artmıĢ ve sorun 1974 yılına dek Türkiye‟nin baĢlıca tehdit kaynağı 

olarak varlığını sürdürmüĢtür. 1974 yılında gerçekleĢtirilen müdahale ise Kıbrıs sorununu 

farklı bir aĢamaya getirmiĢtir.  

Kıbrıs sorunu Türk-Yunan iliĢkileri bakımından önemli sonuçlar doğurmuĢtur. 

Türkiye ve Yunanistan ulusal kimliklerinin inĢasında birbirlerini öteki olarak 

tanımlamıĢlardır. Bu durum Osmanlı döneminde ve Ġstiklal SavaĢı sonrasında 

gözlemlenebilmektedir (Milas, 2004). Bununla birlikte Cumhuriyet‟in ilk yıllarında 

iliĢkiler belli bir istikrar kazanmıĢ, bölge dıĢından yönelen tehditler karĢısında iki ülkenin 

iĢbirliğine gittikleri gözlenmiĢtir. Bu açıdan Truman doktrini sonrasında yaĢanan 

geliĢmeler ve her iki ülkenin NATO üyeliği Türkiye ve Yunanistan‟ı aynı blok çatısı 

altında bir araya getirmiĢtir. Kıbrıs sorunu ortaya çıktığında Türkiye Batı ittifakını ve 

Yunanistan ile iyi iliĢkilerini önemsemiĢ, statükonun korunmasından yana tavır almıĢtır. 

Kıbrıs‟ta Rumların silahlanmaya baĢlamaları ve Yunanistan‟ın sorunu BM Genel Kuruluna 

taĢımasıyla Kıbrıs meselesi uluslararası bir karakter kazanmıĢtır (Fırat, 2008a: 598). Bunun 

üzerine Ġngiltere Türkiye‟yi adanın geleceği hakkındaki görüĢmelere davet ederek sorunun 

içine çekmiĢtir. Böylece Türk-Yunan iliĢkileri Kıbrıs sorunu ve daha sonra ortaya çıkan 

Ege‟deki anlaĢmazlıklar ekseninde bir seyir izleyecektir. Bu bağlamda Türkiye‟nin dıĢ 

siyasal ortamda karĢılaĢtığı en önemli güvenlik sorunu Yunanistan‟la iliĢkiler ve Kıbrıs 

meselesi olacaktır.  



110 

Kıbrıs sorununda büyük ölçüde yalnız kalması Türkiye‟yi dıĢ politikada yeni 

arayıĢlara yöneltmiĢtir. Johnson Mektubu, NATO‟nun güvenlik garantilerinin 

sorgulanmasına neden olmuĢtur. Ayrıca 1962 Küba Füze Krizi‟nin ardından Türkiye‟de 

bulunan Jüpiter füzelerinin Türkiye‟nin iradesi dıĢında pazarlık konusu olması bir diğer 

önemli geliĢmedir. Bu geliĢmeler karĢısında Türkiye çok yönlü dıĢ politika arayıĢlarına 

baĢlamıĢtır. SSCB ile yakınlaĢma, yakın komĢular ile iliĢkileri iyileĢtirme, Arap dünyası ile 

temasları güçlendirme gibi geliĢmeler bu süreçte yaĢanmıĢtır. Ancak unutmamak gerekir ki 

Türkiye hiçbir zaman Batı ittifakından tamamen kopmayı gündeme getirmemiĢtir. 

Türkiye‟nin uluslararası güvenlik çevresinde ortaya çıkan yeni koĢulların kimlik 

tanımlamalarını ve güvenlik politikalarını nasıl etkilediği ilerleyen sayfalarda ayrıntısıyla 

ele alınacaktır.  

3.2.2.2. Türk siyasetinde askeri darbeler dönemi  

1960 yılını Türkiye‟nin güvenlik politikası açısından dönüm noktalarından biri haline 

getiren geliĢme 27 Mayıs askeri darbesidir. Bu darbe TSK‟nın hiyerarĢik yapılanmasına 

sadık kalarak bir bütün halinde yönetime el koyması Ģeklinde değil, DP yönetiminden 

rahatsız olan genç subayların giriĢimiyle gerçekleĢmiĢtir. Darbenin gerekçeleri arasında 

DP‟nin giderek otoriterleĢen yönetimi, toplumsal ve ekonomik bunalımlar, askerlerin ve 

sivil bürokrasinin yaĢadığı itibar kaybı sayılabilir. Darbe sonrasında yeni siyasal düzen 

1961 Anayasasıyla kurulmuĢtur. Bir askeri darbenin ürünü olmakla beraber bu anayasa 

oldukça demokratik bir karaktere sahip olmuĢtur (Tanör, 1996: 277-328).  

Demokratik karakterine rağmen yeni anayasa Türk siyasal rejiminin Kemalist ve laik 

karakterini korumak adına siyasal iktidarı denetlemek ve dengelemek üzere birtakım 

önlemler alma ihtiyacı duymuĢtur. Bu önlemler aynı zamanda siyasal rejimin ve onun 

ideolojisinin sürekliliğini sağlama amacına da hizmet etmiĢtir (Çiftçi, 2010: 265-271). Bu 

hedef Cumhuriyet Senatosu, Anayasa Mahkemesi, MGK, Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu (TRT), Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) gibi kurumlar aracılığı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yeni Anayasa hakkındaki değerlendirmesinde Celal Bayar bu 

kurumların vatandaĢ oyuna duyulan güvensizlikten kaynaklandığını ileri sürmekte ve 

ordunun MGK aracılığıyla, aydınların ise Anayasa Mahkemesi, TRT, DPT, Üniversiteler 

ve Senato aracılığıyla siyasal rejimin ortakları haline geldiklerini ifade etmektedir (Ilıcak, 

2007: 451-452). Siyasal iktidarın, yani yürütme organının birtakım anayasal kurumlar 
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aracılığıyla denetlenmesi ve dengelenmesi demokratik bir gereklilik olmakla birlikte 

Bayar‟ın tespitleri önem taĢımaktadır. Nitekim sözü edilen kurumların resmi ideolojinin 

dıĢına çıkan siyasal aktörler karĢısında en güçlü muhalefeti oluĢturdukları ilerleyen yıllarda 

görülecektir. Bu kurumların baĢında MGK gelmekte ve ordu devletin dıĢ düĢmanlara karĢı 

olduğu kadar iç düĢmanlara karĢı da korunmasından sorumlu bir aktör olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

1961 Anayasası ile kurulan MGK, 1949 yılında kurulmuĢ olan Milli Savunma 

Yüksek Kurulu (MSYK) ile benzer yetki ve iĢlevlerle donatılmıĢtır. 5399 sayılı MSYK 

Kanununda savunma kavramı tanımlanmamıĢ olmakla birlikte (Resmi Gazete, 1949, 3 

Haziran: 16237-16238) Kurulun yurdun dıĢ tehditler karĢısında savunulmasıyla 

yetkilendirildiği anlaĢılmaktadır. 1933-1949 yılları arasında faaliyet gösteren Yüksek 

Müdafaa Meclisi ve Umumi Katipliği‟nin de benzer bir iĢlevi olduğu söylenebilir (Kalyon, 

2008: 64). MGK‟nın kuruluĢunda ise savunma yerine güvenlik kavramının tercih edildiği 

görülmektedir. MGK Genel Sekreterlik Yönetmeliği (Resmi Gazete, 1963, 7 Haziran: 1) 

güvenlik kavramını Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: “Milli Güvenlik Politikası: Milli 

Güvenliğin sağlanması için takip edilmesi Ģart olan genel istikametlerin ifadesidir.” 

Görüldüğü üzere son derece muğlak bir tanım yapılmaktadır. Daha açıklayıcı bir tanım 

MGK Kanun Tasarısının gerekçesinde bulunmaktadır. Ulusal güvenlik “Devletin maddi ve 

mânevi bütün varlıklarının her türlü tecavüzlere karĢı korunması ve yüceltilmesi amaciyle 

takibedilecek politika, prensip ve plânların tesbiti iĢleri ile bu konudaki hazırlık ve 

çalıĢmaları tanzim ed(ilmesi)” Ģeklinde tanımlanmaktadır (Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 

1962). Buradan güvenlik tanımının iç politika meselelerini de kapsayacak biçimde 

geniĢletildiği anlaĢılmaktadır. Güvenliğin geniĢ bir biçimde tanımlanması MGK‟nın 

gündeminde yer alacak konuların da kapsamını geniĢletmektedir.  

Bütün bu düzenlemeler Türk siyasal hayatında asker sivil iliĢkilerine yeni bir 

görünüm kazandırmıĢtır. Böylece TSK Türkiye‟deki anayasal düzenin koruyucusu ve 

kollayıcısı rolünü üstlenmiĢtir. Bu rolün ifade edildiği TSK Ġç Hizmetler Kanunu‟nun 35. 

Maddesine göre: “Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilmiĢ 

olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır” (Resmi Gazete, 1961, 9 Ocak: 

3000). Bu madde ilerleyen yıllarda askeri darbeleri meĢrulaĢtırmak için kullanılmıĢtır. 12 

Mart 1971 muhtırasında, 12 Eylül 1980 darbesinde yasanın verdiği koruma ve kollama 

görevine atıf görülmektedir. Kısacası TSK siyasal rejimin partiler üstü bir koruyucusu 
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konumuna yükselmiĢ, Kemalist ideolojiye yönelik olarak siyasi partilerden ya da tabandan 

gelecek muhalefete karĢı cumhuriyeti koruma görevini üstlenmiĢtir. 12 Mart Muhtırasının 

ardından MGK‟nın görev ve yetkilerine iliĢkin Anayasa maddesi “temel görüĢleri Bakanlar 

Kuruluna bildirir” ifadesi “tavsiye eder” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve MGK‟nın etkisi 

artırılmıĢtır (Akgüner, 1983: 217). Bu da TSK‟nın siyasetçilere güvensizliğinin bir 

göstergesidir.  

Yeni Anayasal kurumların siyasal rejimin ortakları haline gelmeleri ve TSK‟nın 

cumhuriyetin koruyucusu konumuna gelmesi birtakım iç tehditler karĢısında 

gerçekleĢmiĢtir Söz konusu iç tehditlerin baĢında komünizm gelmektedir. 1961 

Anayasasının sunduğu nispi demokrasi ortamında sol partiler ve sosyalist ideoloji Türkiye 

tarihi boyunca elde ettikleri en güçlü temsil imkânına kavuĢmuĢlardır (Özdemir, 1992: 

221-223). 1961 yılında kurulan Türkiye ĠĢçi Partisi 1965 seçimlerinde 15 sandalye 

kazanmıĢtır. Bununla birlikte 1971 yılında parti kapatılmıĢtır. Bu tarihten sonra sosyalist 

hareket silahlı bir mücadeleye giriĢmiĢ ve rejimin tehdit algısı güçlenmiĢtir. YetmiĢli yıllar 

boyunca özellikle öğrenciler arasında yaygınlaĢan sol eğilim ve solcularla sağcı ülkücüler 

arasındaki çatıĢma 12 Eylül darbesinin en önemli gerekçeleri arasında yer almıĢtır.  

Bir diğer mesele ise siyasal Ġslam‟ın yükseliĢidir. Necmettin Erbakan liderliğindeki 

Milli Nizam Partisi 1970 yılında Ġslami esaslara dayalı bir ekonomik ve siyasal düzen 

arayıĢıyla kurulmuĢtur (Zürcher, 1993/2000). Böylece siyasal Ġslam Türk siyasetinde 

görünürlüğünü artırmıĢtır. Ġslamcılığın yükseliĢi bu tarihlerde bir tehdit olarak 

tanımlanmamıĢ olmakla birlikte doksanlı yıllarda „irtica‟ olarak tanımlanmıĢ ve 

Türkiye‟nin en önemli güvenlik meseleleri arasında yer almıĢtır. Bu dönemde sol 

hareketlerin daha fazla önem verilen bir tehdit olduğu anlaĢılmaktadır. Bu durumun bir 

nedeni Türkiye‟nin karĢılaĢtığı Sovyet tehdidi ve sürdürdüğü blok politikasıdır. Bir diğer 

nedeni ise yetmiĢli yıllarda sağ-sol çatıĢmasına dayalı siyasal Ģiddetin yükseliĢidir.  

Siyasal istikrarsızlık en önemli güvenlik sorunları arasında yer almaktadır. Bu durum 

siyasete ve siyasetçilere güvensizliği beraberinde getirmiĢ, kendisini siyasal rejimin partiler 

üstü bir koruyucusu olarak gören TSK‟nın hareket alanını geniĢletmiĢtir. Ġstikrarsızlığın ve 

kutuplaĢmanın bir nedeni olarak küçük partiler gösterilmiĢtir. 1961 Anayasasının küçük 

partilerin temsil imkânını artırdığı ve bu partilerin gerçek güçlerinin üzerinde bir etkiye 

sahip oldukları doğrudur. Bu durumun kutuplaĢmayı ve istikrarsızlığı artırdığı iddia edilse 
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de küçük partilerin etkisiz olduğu ve koalisyon hükümetlerinin kurulmadığı 1950‟li 

yıllarda siyasal kutuplaĢmanın çok daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Özdemir, 

1992: 205). Bununla birlikte Türkiye 1970‟lerde azınlık hükümetlerine, baĢarısız 

koalisyonlara, partiler üstü hükümetlere ve milletvekili transferine dayanan gizli siyaset 

biçimlerine tanık olmuĢ ve bütün bunlar siyaset kurumuna karĢı güvensizliğin doğmasına 

neden olmuĢtur.  

Son olarak ekonomik güvensizliklere değinmekte fayda görülmektedir. Türkiye 1962 

sonrasında ekonomisini planlama temeline oturtmuĢtur. Bu ekonomi politikasının 

çekirdeğini DPT oluĢturmuĢtur. Kamu yatırımları beĢ yıllık kalkınma planlarına uygun 

Ģekilde gerçekleĢtirilirken özel yatırımlar çeĢitli desteklerden yararlanabilmek için 

DPT‟nin ya da yatırım projelerinin kalkınma programına uygunluğunu denetleyen diğer 

kamu kuruluĢlarının onayına ihtiyaç duymuĢlardır (Boratav, 1992: 326). Birinci beĢ yıllık 

kalkınma planı (1963-1967) ithal ikameci bir politika izlemiĢ ve dıĢa bağımlılığı azaltmayı 

hedeflemiĢtir. Ancak beklenenin tersi bir sonuç ortaya çıkmıĢ ilerleyen yıllarda ithalatın 

arttığı görülmüĢtür. Ġthalattaki artıĢın yarattığı açık ihracat yoluyla kapatılamayınca 1960‟lı 

yıllarda ekonomik büyüme dıĢ kaynaklarla sağlanmıĢtır. Bu da Türkiye‟yi bir dıĢ borç 

sarmalına itmiĢtir (Oran, 2008d: 664-665). Borçlanmanın artıĢıyla dıĢ kaynak bulmada 

yaĢanan sıkıntılar ekonomik büyümenin yavaĢlamasına ve durmasına neden olmuĢtur. 

Böylece 1980 yılına gelindiğinde ithal ikameci politikalar uygulanamaz bir noktaya 

gelmiĢtir.   

3.2.2.3. Batıcı kimliğin sorgulanması   

Ele alınan 1960-1980 döneminde Türkiye‟nin Batıcı devlet kimliğinin 

sorgulanmasına yol açan birtakım geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmeler hem uluslararası 

güvenlik çevresinden hem de ulusal güvenlik çevresinden kaynaklanmaktadır ve Batı ile 

iliĢkilerde birtakım gerilimler yaratmıĢ, Türkiye‟yi yeni arayıĢlara yöneltmiĢtir. Türkiye 

Batı ittifakından ayrılmayı hiçbir zaman düĢünmemiĢ olsa da özellikle ABD ile iliĢkiler 

tartıĢmaya açılmıĢtır. 1961 Anayasasının küçük partilere tanıdığı temsil imkânı ve göreli 

olarak demokratik bir ortamda merkezin dıĢındaki ideolojilerin yükseliĢi Amerikan karĢıtı 

bir kamuoyunu beraberinde getirmiĢtir. Sosyalizmin yükseliĢi, Kıbrıs sorunuyla da iliĢkili 

olarak milliyetçi eğilimlerin artması, kamuoyunda dıĢ politika meselelerine gösterilen 

ilginin yoğunlaĢması ve Batı karĢıtı bir çizgide Ġslami siyasal ve ekonomik düzeni savunan 
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bir partinin kurulması dikkat çeken geliĢmelerdir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında 

kamuoyunun fikir birliğiyle desteklediği, rakip siyasal partilerin üzerinde uzlaĢtığı Batı 

ittifakı ile bütünleĢme yönelimi 1960 sonrasında aynı desteğe sahip değildir. Türkiye‟nin 

ABD ile iliĢkileri artık kamuoyunda tartıĢmalara neden olabilmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye‟nin devlet kimliğinde yeni arayıĢların doğması kaçınılmazdır.  

Batıcı kimliğin sorgulanması ve yeni arayıĢların ortaya çıkması iç ve dıĢ faktörlerin 

birlikte yarattıkları bir etkinin sonucu olarak değerlendirilebilir. Ġç politikada artan 

çeĢitlilikle birlikte Türkiye‟nin NATO‟dan ayrılmasını ve Ġslam ülkeleriyle bir savunma 

iĢbirliği geliĢtirmesini savunan Necmettin Erbakan, Batıcı anlayıĢı sürdürmekle birlikte 

Ortadoğu ülkeleriyle iliĢkilerin güçlendirilmesini hedefleyen Süleyman Demirel ve dıĢ 

politikada Üçüncü Dünyacı sayılabilecek bir anlayıĢı savunan Bülent Ecevit sözü edilen 

dönemde Türk siyasetinin en etkili isimleri arasındadır (Sönmezoğlu, 2006: 207). Dönemin 

dıĢ politika geliĢmelerine bakıldığında bu görüĢlerle paralel olarak ABD ile yaĢanan 

sorunların, Kıbrıs meselesinin, SSCB ile yakınlaĢmanın, Ortadoğu ülkeleriyle iliĢkilerin 

artıĢının öne çıktığı görülmektedir. Bu noktada yanıtlanması gereken soru bütün bu 

geliĢmelerin yeni bir kimlik arayıĢı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir. 

Türkiye‟nin Batı yöneliminden uzaklaĢtığını ve Batıcı kimliğin terk edildiğini söylemek 

oldukça güçtür. Bu dönemde ABD ile iliĢkiler birtakım sorunlar yaĢamıĢ ve bir daha 1945-

1960 dönemindeki seviyeye ulaĢmamıĢtır fakat Türkiye yüzünü Batıya dönmeye devam 

etmiĢtir. Sözü edilen geliĢmeleri yeni bir kimlik arayıĢından ziyade iç politikadaki 

çeĢitliliğin artmasıyla paralel olarak dıĢ politikada çok yönlülüğün ortaya çıkması 

biçiminde değerlendirmek daha doğrudur.  

Türkiye‟de 1960 sonrası siyasal rejimin koruyucusu rolündeki TSK‟nın NATO 

üyeliğine ve Türkiye‟nin Batı ittifakı içerisindeki konumuna verdiği önem Batıcı kimliğin 

sürekliliğinde önemli bir rol oynamıĢtır. 27 Mayıs sonrasında ve 12 Eylül‟de yapılan ilk 

açıklamalarda Türkiye‟nin antlaĢmalarına sadık olduğunun vurgulanması bu bakımdan 

önemli bir göstergedir. 1960 sonrasında kurulan ve siyasal rejimin sürekliliğini sağlama 

misyonuyla hareket eden kurumların Batı yönelimli dıĢ politikayı bir meĢruiyet göstergesi 

olarak kabul ettikleri de anlaĢılmaktadır. Çok yönlülük arayıĢları ideolojik düzeyde yeni bir 

kimlik tanımını mümkün kılmamıĢ, dıĢ politikada birtakım hedeflerin gerçekleĢtirilmesine 

yönelik pragmatist arayıĢlar olarak kalmıĢtır.  
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Uluslararası alanda yaĢanan geliĢmeler ve ulusal alanda ABD yanlısı dıĢ politikaya 

karĢı oluĢan muhalefet Türkiye‟nin SSCB ile yakınlaĢması sürecini beraberinde getirmiĢtir. 

Bu süreç, Soğuk SavaĢ‟ın ilk yıllarında güvenlik politikasının büyük ölçüde ABD güvenlik 

politikası ile bütünleĢtiği dönemin ardından ABD ile yaĢanan sorunların doğal bir sonucu 

olarak görülebilir. Özellikle Johnson Mektubunun ardından karĢılıklı ziyaretler artmıĢ, bu 

ziyaretler olumlu sonuçlar doğurmuĢ, ekonomik alanda belirli bir iĢbirliği sağlanmıĢtır. 

Bunun yanı sıra çeĢitli dıĢ politika sorunlarında SSCB‟nin desteği elde edilmiĢtir ve 

Türkiye SSCB‟yi rahatsız edecek adımlardan kaçınmıĢtır (Sönmezoğlu, 2006: 221-222). 

Bütün bu geliĢmelere rağmen Türkiye‟nin SSCB‟yle ideolojik bir yakınlaĢma içinde 

olduğunu gösteren bir belirti söz konusu değildir. Üniversite öğrencileri arasında yükselen 

sol görüĢler bu dönemde tehdit olarak algılanmaya devam etmiĢ ve komünizme karĢı 

mücadele bu alanda sürmüĢtür. Diğer yandan 1970‟lerin sonlarında Soğuk SavaĢ‟ın 

yeniden gerginleĢmesinin ardından SSCB ile iliĢkilerin gerilediği görülmüĢtür. 12 Eylül 

sonrasında askeri yönetim de bu yaklaĢımı sürdürmüĢtür.  

SSCB ile yakınlaĢma sürecinin bir benzeri Ortadoğu ülkeleri ile de yaĢanmıĢtır. DP 

döneminde büyük ölçüde ABD ekseninde yürütülen Ortadoğu politikası 1964 sonrasında 

değiĢmeye baĢlamıĢtır. Türkiye Arap-Ġsrail çatıĢmasında daha dengeli bir politika 

izlemiĢtir. Zamanla Arap ülkelerine daha yakın bir politika izlendiği de görülmüĢtür 

(Özcan, 2004a: 333-339). Bununla birlikte Türkiye‟nin Ġsrail‟in varlığının tanınması 

gerektiğini savunmaya devam ettiği ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki sorunların dıĢında 

kalmaya gayret ettiği görülmektedir. Türkiye‟nin Ortadoğu ile yeni iliĢkilerinin Kıbrıs 

sorunu ile de bağlantısı bulunmaktadır. Türkiye özellikle Mısır ve Suriye gibi 

bağlantısızlar hareketi içinde yer alan ülkelerin desteğini almak istemiĢtir fakat bu konuda 

baĢarılı olamamıĢtır. Türkiye‟nin Ortadoğu ile iliĢkileri bu dönemde yüksek bir iĢbirliği 

düzeyine ulaĢmamıĢtır. Ortadoğu ile iliĢkiler bir kimlik arayıĢının değil çeĢitli dıĢ politika 

sorunlarında hareket alanını geniĢletme çabalarının bir ürünü olarak kabul edilebilir.  

Çok yönlülük arayıĢları içerisinde gündeme gelen seçeneklerden bir diğeri Avrupa 

ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi olmuĢtur. Bu 

seçenek Türkiye‟nin Batıcı kimliği ile de uyumludur. Türkiye‟nin AET ile iliĢkilerinin 

temel motivasyonu iki alanda bulunabilir. Bunlardan ilki 1959 yılında Yunanistan‟ın AET 

üyeliği için baĢvuruda bulunmasıdır. Türkiye, kendisinin üye olmadığı Batılı uluslararası 

örgütlere Yunanistan‟ın üyeliğini iki ülke arasındaki dengeler açısından zararlı görmüĢ ve 
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Yunanistan‟ın baĢvurusundan çok kısa bir süre sonra AET‟ye resmen baĢvuruda 

bulunmuĢtur (Erhan ve Arat, 2008: 814-815). Türkiye‟yi Avrupa‟ya yönelten bir diğer 

etken ise ABD ile yaĢanan sorunlar karĢısında ikinci bir ekonomik destek kaynağı 

ihtiyacıdır. Federal Almanya ile iliĢkilere özel bir önem verilmesi bu açıdan önemlidir 

(Sönmezoğlu, 2006: 283-284). Ortaklık baĢvurusunun yapıldığı 1959 yılından tam üyelik 

baĢvurusunun gerçekleĢtirildiği 1987 yılına kadar Türkiye‟nin AET/AT (Avrupa 

Topluluğu) üyelik hedefinin ağırlıklı olarak ekonomik gerekçelerden kaynaklandığı 

görülmektedir (Terzi, 2004: 453).  

3.2.2.4. Güvenlik politikasında özerklik arayıĢı  

Türkiye, 1945 sonrasında Batı ittifakında yer almayı güvenlik politikasının birinci 

önceliği olarak belirlemiĢ ve bu açıdan Batı için önemini kanıtlamaya yönelik bir güvenlik 

politikası izlemiĢtir. Ele alınan 1960 sonrası dönemde ise özellikle Johnson Mektubu 

örneği Türkiye‟nin güvenlik çıkarları ile Batının çıkarlarının her zaman örtüĢmediğini 

göstermiĢ ve Türkiye güvenliğini sağlama noktasında nispeten bağımsız politikalara 

yönelmiĢtir. Bu ihtiyacı doğuran temel sorun Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs‟ta yaĢanan 

krizlerde Batıdan yeterli desteği görmeyen Türkiye, kendi güvenlik önceliklerine dayalı 

bağımsız bir güvenlik politikası izlemeye çalıĢmıĢtır.  

Kıbrıs‟ta toplumlar arası çatıĢma 1960 sonrasında baĢlamıĢ ve çeĢitli tarihlerde kriz 

halini almıĢtır. 1963-1964 yıllarında yaĢanan ilk krizde Türkiye adaya müdahale etmek 

istemiĢ, ada üzerinde savaĢ uçaklarını uçurmuĢ fakat 5 Haziran 1964 tarihinde gelen 

Johnson Mektubu, ABD‟nin NATO‟nun güneydoğu kanadında üye ülkeler arasında bir 

çatıĢmaya izin vermeyeceğini göstermiĢtir. 1967 yılında Kıbrıs‟ta yine bir kriz yaĢanmıĢ ve 

Kıbrıslı Türkler bu süreçte “Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi”ni kurmuĢlardır. ÇatıĢmaların 

sona ermemesi ve sorunun çözüme kavuĢmaması karĢısında Türkiye 1974 yılında adaya 

müdahale etmiĢtir. Böylece Kıbrıs‟ta yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Bu müdahalenin 

Türkiye‟nin güvenlik politikası üzerinde de önemli etkileri olmuĢtur. Türkiye, üyesi olduğu 

NATO‟yu ve Batılı ülkeleri karĢısına almıĢ ve günümüze dek çözülmemiĢ olan Kıbrıs 

sorunu Batıyla iliĢkilerinde belirleyici etkenlerden biri haline gelmiĢtir. 1974 müdahalesine 

ABD‟nin ilk tepkisi Türkiye‟ye silah ambargosu olmuĢtur. Türkiye ise 1969 yılında ABD 

ile imzalanan Ortak Savunma ĠĢbirliği AntlaĢması‟nı feshettiğini ve Türkiye‟deki 

Amerikan üslerinin kapatılacağını bir Bakanlar Kurulu kararıyla bildirmiĢtir (Üsler Türk 
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ordusu denetimine veriliyor, 1975, 26 Temmuz: 1, 10). Bunun üzerine ABD, bir süre sonra 

ambargoyu kaldırmak durumunda kalmıĢtır. Bu durum Türkiye‟nin güvenlik alanında 

nispeten özerk bir politika izlediğini göstermektedir. Bir önceki baĢlıkta ele alınan kimlik 

tartıĢmaları bağlamında çok yönlülük arayıĢlarının güvenlik politikasında özerkliğin artıĢı 

ile paralel bir seyir izlediği görülmektedir.  

Kıbrıs harekâtıyla Kore SavaĢı sonrasında ilk kez sınır dıĢına asker gönderen 

Türkiye‟nin güvenlik politikasındaki özerklik hedefinin bir diğer göstergesi savunma 

yapılanmasında gidilen yeni düzenlemelerdir. 1974 sonrasında Yunanistan‟ın doğudan 

tehdit edildiği gerekçesiyle Ege adalarını silahlandırmaya baĢlaması Türkiye‟yi de harekete 

geçirmiĢ ve NATO‟dan bağımsız bir ordu Ege Ordusu adıyla kurulmuĢtur (Fırat, 2008b: 

749). Bu tarihten sonra Yunanistan‟la Ege üzerinde yaĢanan anlaĢmazlıklar güvenlik 

politikasının gündeminde üst sıralara yerleĢmiĢtir. Kıbrıs BarıĢ Harekâtı sonrasında 

yaĢanan olaylar Türkiye‟nin güvenlik politikasında NATO‟nun ve ABD‟nin yerinin 

sorgulandığı -Johnson Mektubundan sonra- ikinci önemli geliĢmedir (Doster, 2012: 36). 

Özellikle ABD‟nin Türkiye‟ye uyguladığı silah ambargosu Türkiye‟nin daha bağımsız ve 

çok yönlü bir güvenlik politikası ihtiyacını pekiĢtirmiĢtir.  

Türkiye‟nin güvenlik politikasında gözlemlenen önemli bir geliĢme ulusal savunma 

sanayiinin kurulması arayıĢlarıdır. Bu kapsamda 1978 yılında Ulusal Savunma ve DıĢ 

Politika Doktrini geliĢtirilmiĢ ve silahlanmada tek kaynağa bağımlılığın giderilmesi, bölge 

merkezli bir politikayla güvenlik kuĢağı oluĢturulması ve kuzeyden değil batıdan gelecek 

tehditlere karĢı bir savunma planlamasının yapılması hedeflenmiĢtir (Uzgel, 2008a: 674). 

Bu doktrinde dikkat çeken konu ulusal savunma sanayiinin kurulması amacıdır. Bu 

dönemde öncelikli olarak silah temin edilen ülkelerin çeĢitlendirilmesi hedeflenmiĢtir. Ġran 

ve Libya gibi ülkelerle silah üretim olanakları aranmıĢ ve SSCB‟den silah alınması 

gündeme gelmiĢtir. Ancak ulusal bir savunma sanayiinin kurulması mümkün olmamıĢtır. 

Bu yönde adımlar 1980 sonrasında atılmaya baĢlanacaktır. Bununla birlikte savunma 

sanayiinin düĢünsel temelleri bu ortamda atılmıĢtır.  

Türkiye‟nin güvenlik politikasında izlediği bir diğer strateji ABD dıĢında çeĢitli 

aktörlerle yakınlaĢarak dıĢ politikada çok yönlülük arayıĢıdır. Bu konuya bir önceki 

baĢlıkta yer verildiğinden burada geri dönülmeyecektir. Bu baĢlık altında son olarak iç 

tehditler karĢısında izlenen politikalara kısaca değinmekte fayda görülmektedir. Bu konu 
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güvenlik yapılanmasında çok köklü değiĢiklikler getirecek olan 12 Eylül 1980 askeri 

darbesi sonrasında kurulacak siyasal rejimin anlaĢılması bakımından önem taĢımaktadır. 

Ulusal alanda gözlenen en dikkate değer eğilim 1961 Anayasasının getirdiği nispi 

demokratik ortamın giderek otoriterleĢmesidir. Bu dönemde küçük siyasi partilerin 

etkilerinin artması ve resmi ideolojinin dıĢında kalan siyasal akımların güçlenmesi bir 

tehdit olarak algılanmıĢtır. Bu doğrultuda baĢta Türkiye ĠĢçi Partisi olmak üzere birçok 

siyasi parti bölücülük gerekçesiyle ve Milli Nizam Partisi laikliğe aykırılık gerekçesiyle 

kapatılmıĢtır. Diğer yandan Anayasanın hak ve özgürlüklere iliĢkin 11. Maddesi 

değiĢtirilerek hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların kapsamı geniĢletilmiĢtir 

(Adalet Bakanlığı, 2011). 12 Mart muhtırası sonrasında sıkıyönetim ilan edilmiĢ, iĢçi ve 

öğrenciler arasında geniĢ çaplı tutuklamalar gerçekleĢtirilmiĢ ve son olarak Deniz GezmiĢ, 

Yusuf Aslan ve Hüseyin Ġnan idam edilmiĢtir. Bu uygulamalar radikal hareketler 

karĢısında rejimin daha sert önlemlere baĢvuracağının göstergesi olmuĢtur.  

12 Mart müdahalesi 12 Eylül‟ün bir provası olmuĢtur. 1970‟lerde Türkiye‟de görülen 

bu otoriterleĢme eğilimi siyasal Ģiddetin artması ile paralellik taĢımıĢtır. Bu siyasal Ģiddet 

darbenin gerekçesi olarak gösterilmiĢtir. 12 Eylül 1980‟e gelindiğinde TSK hiyerarĢik 

disiplini içerisinde yönetime el koymuĢtur. 12 Eylül‟ün güvenlik politikaları açısından en 

önemli sonucu, kurulan yeni düzenin güvenliğin anayasal yapılanmasında getirdiği 

yenilikler olmuĢtur.   

3.3. Ulusal Güvenlik Politikasında Yeni YaklaĢımlar   

1980 sonrasında, ulusal güvenlik politikasında yeni yaklaĢımların doğmasına olanak 

veren en önemli geliĢmeler küreselleĢme sürecinin güçlenerek yaygınlaĢması olmuĢtur. 

Türkiye bu sürece ayak uydurmak istemiĢ ve dıĢa açılma sürecini baĢlatmıĢtır. Ancak 

Soğuk SavaĢ ortamının henüz devam ediyor olması ve 1982 Anayasasının getirdiği siyasal 

düzenin geleneksel güvenlik politikasının sürekliliği açısından belirleyici olması gibi 

etkenler seksenlerde baĢlayan değiĢimin istenilen düzeye ulaĢmasını önlemiĢtir. 1990 

sonrasında ise Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi yeni bir kırılma yaratmıĢ ve Türkiye bu süreçte 

önemli fırsatlar yakalamıĢtır. Ancak bu süreç de artan bölgesel çatıĢmalar ve risklerin yanı 

sıra iç siyasette görülen yoğun güvenlik sorunları nedeniyle köklü değiĢimlerin yaĢandığı 

bir süreç olmamıĢtır. 1980‟den baĢlayarak 1998 yılına kadar gelen dönem Türkiye‟nin 

güvenlik politikasında yeni arayıĢların gündeme geldiği ve güçlü bir Ģekilde kendisini 
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hissettirdiği bir dönem olmuĢ ve 1998 sonrasında hızlanacak değiĢimin ilk iĢaretlerinin 

görüldüğü bir dönem olmuĢtur.  

3.3.1. Seksenli yıllarda dıĢa açılma gayretleri  

3.3.1.1. KüreselleĢme ve Ġkinci Soğuk SavaĢ  

1980‟lerde uluslararası güvenlik ortamına biçim veren en önemli olgulardan biri 

küreselleĢme dalgası olmuĢtur. 1970‟lerin baĢlarından itibaren çok uluslu Ģirketlerin 

yaygınlaĢması, biliĢim teknolojisindeki geliĢmelerle sermaye hareketliliğinin artması, 

üretimin uluslararası ölçekte gerçekleĢmesi, tüketim alıĢkanlıklarının standartlaĢmasıyla 

ürünlerin uluslararası alanda geniĢ pazarlar bulabilmesi, kol emeğine ihtiyacın azalması ve 

sınıf bilincinin zayıflaması küreselleĢme olgusunun belirgin özellikleri arasındadır. Bütün 

bu geliĢmeler ticaretin serbestleĢmesini, gümrük duvarları ve benzeri sınırlamaların 

kaldırılmasını ve ulusal sınırların aĢınmasını beraberinde getirmiĢtir. Tam istihdam 

amaçlayan refah devleti uygulamaları sona ermiĢ, yeni-liberal ekonomi politikaları 

uluslararası ekonomiye hâkim olmaya baĢlamıĢtır. ABD‟de Ronald Reagan, Ġngiltere‟de 

Margaret Thatcher sözü edilen ekonomi politikalarının simge isimleri haline gelirken, 

Türkiye‟de de Turgut Özal ekonomik dıĢa açılmanın simgesi olmuĢtur. Yeni-liberal 

politikaların uluslararası siyasete ve güvenlik alanına da önemli etkileri olmuĢtur. Bu 

etkilerin baĢında kapitalist üretim iliĢkilerinin tüm dünyaya yayılmasıyla SSCB‟nin 

alternatif bir model olma niteliğini kaybetmeye ve Batı karĢısında güçten düĢmeye 

baĢlaması gelmektedir.  

Ġçeride ekonomik ve toplumsal sorunlarla karĢılaĢan SSCB‟nin gerilemesi 

seksenlerin baĢlarında Batıdan yönelen yoğun baskıyla belirginlik kazanmıĢtır. 

Afganistan‟ın iĢgali (1979) ve Polonya‟daki geliĢmelere gösterilen sert tutum ABD ile 

SSCB iliĢkilerinin gerginleĢmesine yol açmıĢtır. Reagan yönetiminin baĢlattığı yeni 

silahlanma giriĢimi ekonomik bunalım yaĢayan SSCB‟yi yüksek maliyetli bir silahlanma 

yarıĢına sokarak çökertme hedefini taĢımıĢtır (Sönmezoğlu, 2006: 380). Yıldız SavaĢları 

adıyla anılan yüksek bütçeli proje iki kutuplu sistemin yeniden gerginleĢmesine ve Ġkinci 

Soğuk SavaĢ‟ın baĢlamasına neden olmuĢtur. 1980‟li yıllarda SSCB‟de kiĢi baĢına düĢen 

silah harcaması 404 dolar, ABD‟de ise 494 dolardır ancak SSCB‟nin ulusal geliri ABD‟nin 

gelirinin yarısından azdır (Halliday, 1985: 77-83). Bu nedenle silahlanma yarıĢının SSCB 
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ekonomisine getirdiği yük ABD‟ye nazaran çok daha fazladır. SSCB‟nin ekonomik 

bakımdan çökmesinde ve 1991 yılına gelindiğinde Birliğin dağılmasında bu geliĢmeler 

önemli bir rol oynamıĢtır.  

SSCB‟ye karĢı izlenen bir diğer strateji ise yeni bir çevreleme politikasının 

uygulamaya konulması olmuĢtur. Bu doğrultuda geliĢtirilen YeĢil KuĢak anlayıĢı SSCB‟ye 

karĢı ılımlı Ġslam kuĢağı oluĢturulmasını hedeflemiĢtir (Dreyfuss, 2005: 244-269). ABD 

tarafından Afganistan‟da SSCB ile mücadele eden gerillalara verilen destek ve ılımlı Ġslam 

kategorisinde kabul edilen Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye gibi ülkelerle 

geliĢtirilmek istenen iyi iliĢkiler YeĢil KuĢak anlayıĢının bir sonucu olmuĢtur. Radikal 

Ġslam‟ı temsil ettiği düĢünülen Ġran gibi devletlerin ve Hizbullah gibi örgütlerin de aynı 

stratejiyle çevrelenmeleri YeĢil KuĢak anlayıĢının bir parçası olmuĢtur. Burada dikkat 

çekilmesi gereken husus ılımlı Ġslam kavramı ile Ġslam‟ın belirli bir yorumunu benimseyen 

ülkelerden ziyade Batıyla iyi iliĢkiler kuran ve Sovyet karĢıtı bir pozisyonda bulunan 

ülkelerin kastedildiğidir. Sönmezoğlu‟na (2006: 381) göre ılımlı Ġslam teriminin 

kullanılmasının nedeni iĢbirliği yapılabilecek ülkeleri Ġran‟daki Humeyni rejiminden 

farklılaĢtırmaktır. Seksenli yıllar boyunca YeĢil KuĢak anlayıĢının temelini Sovyet 

yayılmasının önüne geçmek oluĢturmuĢtur. Bununla birlikte söz konusu politikanın 

sonuçları Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Ortadoğu ve Türkiye‟de etkisini sürdürmüĢtür.  

Bu geliĢmelere SSCB‟nin tepkisi Batıyla çatıĢmayı ve gerginliği en aza indirerek iç 

sorunlarla mücadele etmek olmuĢtur. 1985 yılında göreve gelen Mihail Gorbaçov nükleer 

denemelerin durdurulması ve silahsızlanma amacıyla giriĢimlerde bulunmuĢtur. ABD 

BaĢkanı Reagan‟ın Yıldız SavaĢları projesinden vazgeçmemesi üzerine SSCB tek taraflı 

adımlarla silahlanma yarıĢından uzaklaĢmaya çalıĢmıĢtır (Evangelista, 1986). Ardından 

ekonomik, toplumsal ve siyasal düzenin yeniden yapılandırılması giriĢimi baĢlamıĢ bu 

süreç perestroyka ve glasnost kavramlarıyla anılmıĢtır. Ancak bütün bu giriĢimler 

SSCB‟nin çöküĢünü hızlandırmaktan baĢka bir etki doğurmamıĢtır. KüreselleĢmenin 

yaygınlaĢmasıyla Doğu bloğu üzerinde Batının kültürel etkilerinin hızla artması, Doğu 

Avrupa ülkelerinde ve Sovyet Cumhuriyetlerinde milliyetçi kalkıĢmaların ortaya çıkması, 

Doğu Almanya‟dan Batıya göçlerin hızla artarak Berlin Duvarının yıkılması SSCB‟nin 

dağılmasını hızlandırmıĢtır.  
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Uluslararası güvenlik ortamında yaĢanan bu geliĢmelerin yanı sıra Türkiye‟yi 

ilgilendirmesi bakımından bazı önemli bölgesel geliĢmelere de değinmek gerekir. 

Öncelikle Balkanlardaki iki komĢusu Yunanistan ve Bulgaristan‟la yaĢadığı sorunlar 

Türkiye‟nin güvenlik algılamalarını büyük ölçüde biçimlendirmiĢtir. Yunanistan‟ın 1981 

yılında AT‟ye girmesi, Andreas Papandreu yönetiminin bu kozu değerlendirerek Batılı 

ülkeleri Türkiye‟ye karĢı kullanması Türk-Yunan iliĢkilerinin sorunlar yaĢamasına neden 

olmuĢtur. Silahlanmasına hız veren Yunanistan diğer yandan ABD‟de yürüttüğü lobi 

faaliyetleriyle Türkiye‟ye silah satımını azaltmaya çalıĢmıĢtır. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti‟nin (KKTC) ilan edilmesi ve Ege‟deki anlaĢmazlıkların artması da bu yıllarda 

Türk-Yunan iliĢkilerinde gerilimi artırmıĢtır. Seksenli yıllar Bulgaristan‟la iliĢkilerin de 

gerildiği bir dönem olmuĢtur. Bu ülkede yaĢayan Türklere yönelik baskı iki ülke 

iliĢkilerinin bozulmasına neden olduğu gibi çok sayıda Türk‟ün Türkiye‟ye göç etmesinin 

de yolunu açmıĢtır.  

Türkiye‟nin güvenliğini etkileyen bir diğer önemli geliĢme ise Ortadoğu‟da 

yaĢanmıĢtır. 1980-1988 yılları arasında süren Irak-Ġran SavaĢı Türkiye‟yi olumsuz yönde 

etkilemiĢtir. Türkiye‟nin tarafsız kalması ve her iki ülkeyle ticari iliĢkilerini sürdürmesi 

olumsuz etkilerin nispeten giderilmesini sağlamıĢtır. Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı 

açık tutulmuĢ, her iki ülkeyle büyük miktarda gıda ticareti gerçekleĢtirmiĢ ve seksenlerin 

baĢında Türk ihracatının büyük bölümü bu iki ülkeye yapılmıĢtır (Yetkin, 1992: 77-78). 

Bununla birlikte Irak‟ın kuzeyinde ortaya çıkan otorite boĢluğu uzun vadede Türkiye‟yi 

derinden etkileyen güvenlik sorunlarına zemin hazırlamıĢtır. Seksenlerin sonlarından 

itibaren Türkiye‟nin en önemli iç ve dıĢ güvenlik sorunu haline gelen PKK, Irak‟ın 

kuzeyinde hareket alanı bulmuĢtur.  

3.3.1.2. 12 Eylül sonrası yeni güvenlik düzeni  

Uluslararası güvenlik ortamı bu Ģartlarda biçimlenirken Türkiye iç ve dıĢ politika ve 

güvenlik politikaları bağlamında yeni bir döneme girmiĢtir. Bu yeni dönemin miladı 12 

Eylül askeri darbesidir. En önemli gerekçesi anarĢi ortamının ortadan kaldırılarak 

güvenliğin sağlanması biçiminde ortaya konulan askeri darbe sonrasında tüm yurtta 

sıkıyönetim ilan edilmiĢtir. Kısa bir süre içerisinde siyasi çatıĢmalar önlenmiĢ ve güvenlik 

sağlanmıĢtır. Bununla birlikte yönetime el koyan askerlerin güvenlik gerekçesiyle geçici 

bir müdahale ile yetinmeyip yeni ve kalıcı bir rejim kurmayı hedefledikleri kısa sürede 
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anlaĢılmıĢtır. Askeri yönetimin aldığı bir kararla TBMM‟nin bütün görev ve yetkileri beĢ 

kiĢilik Milli Güvenlik Konseyine ve cumhurbaĢkanının yetkileri Milli Güvenlik Konseyi 

BaĢkanı Kenan Evren‟e devredilmiĢtir. Bunun yanı sıra Konsey‟in çıkaracağı yasaların 

anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği karara bağlanmıĢtır. Bu süre zarfında 

anarĢinin en önemli kaynaklarından biri olarak görülen üniversitelerin Yükseköğretim 

Kurumu (YÖK) düzeninde idare edilmeye baĢlanması ve yine anarĢiyi önlemek amacıyla 

siyasal partilerin, derneklerin ve sendikaların faaliyetlerine son verilmesi askeri yönetimin 

sadece güvenlik sağlamak amacında olmadığını yeni bir anayasal düzen kurmayı 

hedeflediğini göstermiĢtir. 1982 yılında halkoylamasında kabul edilen yeni Anayasa 

yürürlüğe girene dek Türkiye, Milli Güvenlik Konseyince yönetilmiĢtir.  

Yeni anayasal düzenin güvenlik politikasıyla ilgili düzenlemelerine bakıldığında 

TSK‟nın politika yapım süreçlerindeki etkisinin kurumsal bir çerçeveye oturtularak 

güçlendirildiği görülmektedir. 7 Kasım 1982‟de yürürlüğe girdiği haliyle 1982 

Anayasası‟nın 117. Maddesi ulusal güvenliğin sağlanması sorumluluğunun TBMM‟ye 

karĢı Bakanlar Kurulunda olduğunu söylemektedir. Ancak MGK‟nın anayasal durumunu 

düzenleyen 118. Madde MGK ile ilgili Ģöyle bir ifadeye yer vermektedir: “Kurulun, 

Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve 

güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar 

Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır” (Resmi Gazete, 9 Kasım 1982: 32). Öyle 

anlaĢılmaktadır ki Anayasa, MGK‟nın, ulusal güvenlik politikasının belirlenmesinde 

baĢlıca tercih kurumu olmasını istemiĢtir. MGK, yalnızca görüĢ bildiren bir danıĢma 

kurulu olarak tanımlansa da kararlarının öncelikle dikkate alınacağı belirtilmiĢ, 

uygulamada MGK‟nın aldığı kararlar büyük bir sadakatle yerine getirilmiĢtir (Tanör, 2004: 

817). Aynı zamanda anayasanın sözü edilen 118. Maddesine göre MGK, 

CumhurbaĢkanının baĢkanlığında, BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, Milli Savunma, 

ĠçiĢleri, DıĢiĢleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma 

Genel Komutanından oluĢur. Görüldüğü üzere ulusal güvenlik politikasının 

belirlenmesinde önemli rol alan bu kuruldaki asker sayısı sivil sayısına eĢittir ve TSK 

önemli bir temsil imkânına sahiptir.  

MGK aracılığı ile TSK, ulusal güvenlik politikasının belirlenmesinde geniĢ yetkilere 

sahip olmuĢtur ve bu duruma ulusal güvenliğin geniĢ bir biçimde tanımlanması eĢlik 

etmiĢtir. MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu‟nun 2. Maddesine göre “Milli 
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Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası 

alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun 

her türlü dıĢ ve iç tehditlere karĢı korunması ve kollanmasını” ve “Devletin Milli Güvenlik 

Siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaĢılması amacı ile Milli Güvenlik 

Kurulunun belirlediği görüĢler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dıĢ 

ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti” ifade eder (Resmi Gazete, 11 

Kasım 1983: 3). Ulusal güvenliğin bu denli geniĢ kullanımı, baĢta dıĢ politika olmak üzere 

birçok konuyu ulusal güvenlik kapsamına dâhil etmiĢ ve Genelkurmay BaĢkanlığının yetki 

ve görevlerinin baĢta dıĢ politika olmak üzere fiilen artması sonucunu doğurmuĢtur 

(Özcan, 2004b: 848). Siyasal açıdan sorumluluğu olmayan MGK'nın siyasal süreçlerle 

çözümlenmesi gereken konularda yetki sahibi olması ilerleyen dönemlerde demokratik 

açıdan sorunlar yaratmıĢtır.  

1980-1983 yılları arasındaki dönem 12 Eylül askeri darbesinin ardından yeni 

anayasal düzenin kurulduğu dönemdir. 1983 yılında yapılan genel seçimlerde tek baĢına 

iktidara ulaĢan ANAP ve onun lideri Turgut Özal yönetimi 1983-1993 yılları arasında 

Türkiye‟nin iç ve dıĢ politikasında en belirleyici figürlerden biri olmuĢtur. Özal dönemi, 

Türkiye‟nin güvenlik politikası açısından da önemli bir miras bırakmıĢtır. Bu miras 

oldukça tartıĢmalıdır çünkü kimileri Özal‟ı çok önemli toplumsal ve ekonomik reformları 

gerçekleĢtiren, Türk siyasetindeki kalıpları yıkan, halkına çok yakın bir siyasi lider olarak 

görürken kimileri de onu siyasi alanda cumhuriyetin değerleriyle uyuĢmayan, ekonomik 

alandaysa „vahĢi kapitalizmi‟ ve rant ekonomisini yücelten bir lider olarak kabul 

etmektedir. Hakkındaki farklı görüĢlere rağmen Özal yönetimi Türkiye‟nin güvenlik 

politikalarında ve algılamalarında derin etkiler yaratmıĢtır.  

Özal döneminin güvenlik politikaları açısından yarattığı en önemli değiĢim ekonomi 

ve ekonomik güvenlik alanındadır. Turgut Özal‟ın mimarı olduğu 24 Ocak kararları 

(1980), darbe sonrasında uygulamaya konulmuĢ ve darbe yönetimi ekonomiyi Özal‟a 

emanet etmiĢtir. 1983 yılında ANAP‟ın seçim zaferi aynı ekonomi politikalarının 

süreceğini göstermiĢtir. Bu geliĢmeler 1980‟den itibaren Türkiye‟nin ithal ikameci 

ekonomi politikalarını bırakarak uluslararası ekonomiyle bütünleĢilmesi ve tüm dünyada 

etkisi hissedilen yeni-liberalizmin benimsenmesi kararlılığını göstermektedir. DıĢa açılma 

sürecinde çeĢitli politikalar uygulanmıĢtır. Öncelikle ihracat özendirilmiĢtir. Türk Lirası 

devalüe edilerek Türk malları dıĢ piyasada ucuzlatılmıĢtır. Bir ihracat patlaması yaĢansa da 
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ithalat daha hızlı artmıĢ ve dıĢ ticaret açığı yükselmiĢtir. Türkiye dıĢa açılma sürecinde 

giderek daha fazla borçlanmıĢ, IMF Türkiye‟nin dıĢa açılmasını desteklemiĢ ve birtakım 

kolaylıklar sağlamıĢtır. Ancak bu durum dıĢ borç haddinin yükselmesine neden olmuĢtur. 

Diğer yandan yabancı sermaye giriĢine sağlanan kolaylıklar Türk ekonomisinin yabancı 

finans çevrelerine bağımlılığını artırmıĢtır (Boratav, 2013: 147-158). Görüldüğü üzere 

Türkiye ekonomisinin dıĢa açılması birtakım sorunları da beraberinde getirmiĢtir. DıĢ 

ticaret açığının ve dıĢ borçların artması, enflasyonun yükselmesi gibi sorunlar ekonomik 

güvenliğin önem kazanmasına neden olmuĢtur. Yeni ekonomi uygulamalarının 

Türkiye‟nin güvenlik kimliği açısından da birtakım sonuçları olmuĢtur. Bu konuya bir 

sonraki baĢlıkta değinilecektir.  

Seksenli yıllarda Türkiye‟nin güvenlik politikalarını biçimlendiren en önemli 

olgulardan bir diğeri terörizm olmuĢtur. ASALA terör örgütünün ortaya çıkarak çok sayıda 

Türk diplomatın ölümüne sebep olması Türkiye‟nin güvenlik algılamalarında terörizmin en 

önemli sorunlardan biri haline gelmesine neden olmuĢtur (ġehirli, 2006). Ermeni soykırımı 

iddialarının Türkiye tarafından kabul edilmesini ve Türkiye‟de bulunan sözde Ermeni 

topraklarının özgürleĢmesini amaçlayan bu terör örgütünün faaliyetleri son bulduktan 

sonra Ermeni diasporasının dünya genelinde soykırımın kabul edilmesi için yürüttüğü lobi 

çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Türkiye halen sürmekte olan yeni bir uluslararası sorunla karĢı 

karĢıya kalmıĢtır. Diğer yandan aynı tarihlerde Kürt ayrılıkçılığını savunan PKK terör 

örgütünün eylemlerine baĢladığı görülmektedir. Terörizm Türkiye‟nin iç güvenliğini 

doğrudan etkilediği gibi dıĢ bağlantıları nedeniyle uluslararası bir sorun halini almıĢ ve dıĢ 

politikayı da derinden etkilemiĢtir. Özellikle PKK‟nın bazı bölge ülkelerinden ve Batılı 

devletlerden gördüğü destek ya da hoĢgörü sorunun daha da çetrefilleĢmesine neden 

olmuĢtur. Sonuç olarak Türkiye bu tarihlerden itibaren terör sorununu çözmek için çok 

büyük bir enerji sarf etmiĢ ve güvenlik politikasında bir numaralı sorun terörizm olmuĢtur.  

3.3.1.3. Türk siyasal hayatında yeni kimlik tanımları ve güvenlik politikaları  

Yukarıda izah edilmek istenen ulusal ve uluslararası güvenlik çevresi Türkiye‟nin 

ulusal güvenlik kültüründe bazı önemli değiĢikliklerin ilk iĢaretlerini vermiĢtir. Bu noktada 

Türk siyasetindeki birtakım ideolojik dönüĢümleri ve kimlik sorunlarını ele almak 

gerekmektedir. Her Ģeyden önce 1960‟larda ve 70‟lerde solun güçlü bir Ģekilde kendisini 

hissettirdiği Türk siyasetinde 1980‟den itibaren sağa kayıĢ baĢlamıĢtır. Bu kayma en açık 
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biçimiyle sağ partilerin oy oranlarındaki artıĢta kendisini göstermiĢtir. Soldan sağa kayıĢın 

yanı sıra sağ partiler arasında milliyetçi ve Ġslamcı partilerin de güçlenmeye baĢladıkları, 

yani sağ oyların önemli bir kısmının radikalleĢmeye baĢladığı görülmüĢtür. 12 Eylül 

rejiminin anarĢiye sebep olan ve ülke yönetimini tehlikeye sokan en önemli unsur olarak 

komünizmi kabul etmesi yükselen solculuğun sağ ideoloji ile dengelenmesi arayıĢını 

beraberinde getirmiĢtir. 1980 sonrasında TSK‟nın temel ideolojik referansı Kemalizm 

olmaya devam etse de devlet yönetiminde Türk-Ġslam sentezi fikriyatının ön plana çıktığı 

görülmüĢtür.  

Türk-Ġslam sentezi ilk olarak 1970 yılında bir grup aydın, siyasetçi ve iĢ adamı 

tarafından kurulan Aydınlar Ocağı bünyesinde ideolojik bütünlüğüne kavuĢmuĢtur. 

Aydınlar Ocağı Türk sağının Ġslamcı ve milliyetçi iki kanadını bir araya getirerek 

1960‟lardan itibaren güçlenen sol harekete karĢı yeni bir kültür çevresi oluĢturma hedefiyle 

yola çıkmıĢtır (Güvenç, ġaylan, Tekeli ve Turan, 1991: 187-194). Aydınlar Ocağı‟nda 

oluĢan çevrenin 12 Eylül darbesini kültürel bir yenilenme fırsatı olarak görerek 

destekledikleri ve darbeyi yapan subayların yükselen sol hareket karĢısında Türk-Ġslam 

sentezini bir panzehir olarak değerlendirdikleri görülmüĢtür (TaĢkın, 2006: 399). 1980 

sonrasında ABD‟nin ortaya attığı YeĢil KuĢak projesinin Türkiye‟de yaĢanan bu 

geliĢmelerle örtüĢtüğü de dikkat çekmektedir. Ġslamcı unsurların güç kazanmasına yol 

açacak bu politikalar 1990‟larda somut sonuçlar doğurmaya baĢlayacak (imam-hatip 

okullarının yaygınlaĢması, türban sorununun doğması, Ġslamcı partilerin yükseliĢi vs.) ve 

TSK bu kez de laikliğin korunması gerekçesiyle siyasal alana müdahale edecektir.  

Türkiye‟de yaĢanan bu ideolojik dönüĢümü tamamlayan bir diğer unsur liberal 

ekonomi politikalarının ortaya çıkardığı yeni seçkinlerdir. 1980 öncesinde planlı ekonomi 

anlayıĢının gereği olarak bürokratlar ile devlet destekli ve büyük ölçekli iĢletmelere sahip 

iĢadamlarının etkili olduğu Türk ekonomisinde önemli bir dönüĢüm baĢlamıĢtır. 

LiberalleĢmenin, ihracata dayalı ekonominin, küresel piyasalara fason üretim yapan küçük 

ölçekli iĢletmelerin yaygınlaĢmasıyla beraber Anadolu‟dan çıkan dinamik bir müteĢebbis 

sınıfın doğması mümkün olmuĢtur (Yavuz, 2001: 37). Böylece Türkiye‟de merkezin değil 

çevrenin önem kazandığı, Anadolu Kaplanları olarak da anılan ve dini hassasiyetlerini 

sürdüren iĢadamlarının söz sahibi olduğu yeni bir ekonomik düzen oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Bu süreçte dini cemaatler sözü edilen iĢadamları için hem belirli bir dayanıĢma ağı 
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oluĢturmuĢ hem de geleneksel siyasal seçkinler karĢısında farklı kimlik tanımlarının 

geliĢtirilmesine yardımcı olmuĢtur (Gülalp, 2003: 41-60). 

Türk siyasal yaĢamında 1980 sonrasında yaĢanan bu geliĢmeler Türkiye‟nin 

geleneksel ulusal güvenlik kültüründe ve devlet kimliğinde birtakım değiĢikliklere yol 

açmıĢtır. Bu değiĢikliklerin birincisi devlet kimliğinin en önemli unsurlarından biri olan 

Batıcılığı sorgulayan yeni bir siyasal seçkin grubunun ortaya çıkması olmuĢtur. Yukarıda 

değindiğimiz siyasal, toplumsal ve ekonomik yeniden yapılanma yeni ekonomik ve siyasal 

seçkinleri ortaya çıkarmıĢ ve Türkçülük, Ġslamcılık, muhafazakârlık, yeni-Osmanlıcılık 

gibi ideolojik akımların güçlenmesine neden olmuĢtur. Kemalist seçkinlerin tarih yorumu 

Osmanlı geçmiĢinin reddini ve Batı ile bütünleĢmeyi içerirken yeni seçkinler Osmanlı 

geçmiĢini yücelten bir tarih anlayıĢıyla hareket etmiĢlerdir (Yavuz, 2001: 54). Bu tarih 

yorumu BatılılaĢma projesine kuĢkuyla bakılması ve hatta reddedilmesi anlamına gelmiĢtir. 

Türkiye‟nin bu dönemde Balkanlar ve Ortadoğu gibi yakın coğrafyasına artan ilginin 

Osmanlı geçmiĢiyle kurulan bağla yakın bir iliĢkisi vardır.  

Türkiye‟nin güvenlik kültüründe yaĢanan ikinci değiĢim statükocu ve savunmacı 

güvenlik algısında ortaya çıkmıĢtır. Bu değiĢim özellikle dıĢa dönük ekonomi 

politikalarıyla bağlantılıdır, yani Türkiye‟nin önünde bulunan ekonomik fırsatlar güvenlik 

politikalarıyla iliĢkilendirilmiĢtir. Savunmacı ve statükocu bir güvenlik politikasının yerini 

dıĢa dönük ve çok daha aktif bir politika almaya baĢlamıĢtır. Örneğin, Ortadoğu bölgesiyle 

iliĢkilerini sadece güvenlik düzleminde değerlendiren Türkiye artık bu bölgeyle ticari ve 

ekonomik iliĢkiler geliĢtirme ve siyasi yakınlaĢma arayıĢlarına baĢlamıĢtır. Bir diğer 

örnekte ise söz konusu dönemde henüz siyasi bütünleĢmenin ağır ilerlediği ve ekonomik 

bir örgüt olma özelliğini koruyan AT‟ye üyelik büyük bir önem kazanmıĢtır. AT‟ye verilen 

önem Türkiye‟nin dıĢ politika tercihlerinden kaynaklandığı kadar yeni ekonomi 

politikasının gereği olarak ortak pazara dâhil olma hedefinden de kaynaklanmıĢtır.  

Türkiye‟nin güvenlik kültüründe ve devlet kimliğinde 1980‟li yıllar önemli 

değiĢikliklerin ilk iĢaretlerini vermiĢtir. Söz konusu değiĢim birtakım sınırlılıklar nedeniyle 

gerçek anlamda hayata geçirilememiĢtir. Ġlk olarak Soğuk SavaĢ bu dönemde henüz sona 

ermemiĢtir. Dolayısıyla Doğu-Batı ikileminin yarattığı güvenlik yapılanmasının dıĢına 

çıkmak kolay görünmemektedir. Türkiye‟nin Batı ittifakının bir parçası olmaya devam 

etmesi yakın coğrafya ile kurulmak istenen iyi iliĢkilerin istenilen noktaya gelmesini 
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engellemiĢtir. Ġkincisi Türkiye‟nin gerçekleĢtirmek istediği ekonomik atılımın kolayca ve 

hızla baĢarılması mümkün olmamıĢ ve dıĢ iliĢkilerini ekonomik fırsatlar açısından 

değerlendirmek isteyen Türkiye fırsatları kazanca dönüĢtürme noktasında ihtiyaç duyduğu 

ekonomik güce bu tarihlerde henüz ulaĢamamıĢtır. Üçüncüsü Türkiye‟nin 1980‟li yılların 

ikinci yarısında karĢılaĢtığı terör sorunu ekonomik kalkınmayı yavaĢlattığı gibi güvenlik 

politikasında tüm enerjinin terörle mücadeleye ayrılmasına ve güvenlik yapılanmasının 

büyük ölçüde bu doğrultuda gerçekleĢtirilmesine neden olmuĢtur. 

3.3.1.4. Güvenlik politikasında aktivizm ve savunma sanayiinin geliĢimi  

Ele alınan dönemde güvenlik politikalarında Türkiye‟nin birinci önceliği Sovyet 

tehdidi olmaya devam etmiĢtir. Soğuk SavaĢ‟ın halen devam ediyor olması ve uluslararası 

politikanın Doğu-Batı rekabeti ekseninde Ģekilleniyor olması bu sürekliliğin en önemli 

nedenidir. Ġkinci Soğuk SavaĢ‟ın ortaya çıkarak bloklar-arası iliĢkilerin yeniden 

gerginleĢmesi de önemli bir etkendir. Bununla birlikte Türkiye nispeten özerk politikalar 

izleme fırsatı da bulmuĢtur. Bunun en önemli nedeni SSCB‟nin giderek zayıflaması ve 

Gorbaçov sonrasında yumuĢak bir dıĢ politika izlemeye baĢlamasıdır. Bu süreçte Türkiye 

SSCB ile ticari iliĢkilerini geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. Özellikle 1984 yılında imzalanan 

doğalgaz antlaĢması iki ülke arasındaki ticari iliĢkilere ivme kazandırmıĢtır. 1986 yılında 

Özal‟ın Moskova ziyaretinde birtakım müteahhitlik anlaĢmaları imzalanmıĢ, Türkiye‟den 

Sovyet pazarına sunulacak tüketim mallarının teĢviki ve Türk sanayisi için önem taĢıyan 

doğalgaz ticaretinin güçlendirilmesi yönünde bildiriler yayınlanmıĢtır (Büyükakıncı, 2004: 

692). Türkiye açısından bir diğer önemli geliĢme Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler 

AntlaĢması‟nda (AKKA) SSCB‟nin Türkiye‟ye verdiği geniĢ tavizler olmuĢtur. AntlaĢma 

hükümleri doğrultusunda SSCB‟nin Kafkasya bölgesinde yığınak yapmasının önüne 

geçilmesi bu bölgeye nispi bir istikrar getirmiĢ ve Türkiye‟nin güvenliğinde belirli bir 

rahatlama sağlamıĢtır (Güney, 1998: 173).  

Devam eden Soğuk SavaĢ ortamında Türkiye‟nin Batı ittifakı için önemi daha çok 

Ortadoğu bağlamında artmıĢtır. 1979 yılında yaĢanan yönetim değiĢikliğinin ardından 

Ġran‟ın Batıdan kopması ABD için endiĢe kaynağı olmuĢtur. Kısa bir süre sonra baĢlayan 

Irak-Ġran savaĢı da Ortadoğu‟nun önemini artırmıĢ, özellikle petrol güvenliği açısından 

ciddi sorunlar yaratmıĢtır. Ortadoğu‟da yaĢanan geliĢmeler Türkiye‟nin Batı ittifakı 

içerisindeki stratejik önemini de etkilemiĢtir. Bir yandan Ġran Ġslam devriminin etkilerinin 
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Ortadoğu‟ya yayılmasını önlemek için dengeleyici bir unsur olarak görülen Türkiye diğer 

yandan Batının etkilerinin bölgeye ulaĢması için bir kanal olarak değerlendirilmiĢtir 

(Sönmezoğlu, 2006: 390). Türkiye ise Ortadoğu ile iliĢkilerini yalnızca güvenlik 

düzleminde değerlendirmemiĢ, ekonomik iliĢkilere önem vermiĢ ve dengeli bir politika 

izlemek istemiĢtir. Yeni ekonomi politikaları gereği ticari iliĢkiler bir güvenlik sağlama 

aracı olarak görülmüĢtür. Bir ülkeyle kurulacak ticari iliĢkilerin ve karĢılıklı bağımlılığın 

güvenlik sorunlarını çözeceği düĢünülmüĢtür. Anadolu kökenli iĢadamları sınıfının bu 

politikaları destekledikleri ve dıĢ politik konularında giderek daha fazla söz sahibi 

oldukları da görülmüĢtür. Kuramsal düzeyde sorunsuz görünen bu politika uygulamada 

aynı sonuca ulaĢmamıĢtır. Özellikle Ortadoğu ülkelerinin Türkiye‟ye güvensizliklerinin 

sürmesi ve Soğuk SavaĢ denkleminin henüz ortadan kalkmamıĢ olması sözü edilen 

politikanın baĢarısını olumsuz etkileyen faktörler olmuĢtur.  

Güvenlik politikası bağlamında savunmacı ve statükocu düĢünce kalıplarının yerini 

güvenliği sınırların ötesinden itibaren sağlamayı öngören bir algının doğduğu 

görülmektedir. Bu algı Türkiye‟yi sadece ticari iliĢkilerle değil dıĢ politika boyutuyla da 

atılgan bir strateji izlemeye itmiĢtir. Sözü edilen aktif dıĢ ve güvenlik politikasının öne 

çıkmasında en önemli etken ise Turgut Özal‟ın kendine has dıĢ politika uygulamalarıdır. 

Özal hem BaĢbakanlığı hem de CumhurbaĢkanlığı döneminde diplomatları ve DıĢiĢleri 

Bakanlığını zaman zaman devre dıĢı bırakan bir dıĢ politika yürütmüĢtür. Özal‟ın dıĢ 

politikada izlediği bu uygulamaları en açık Ģekilde ortaya koyan süreç Körfez SavaĢı 

(1990-1991) sırasında yaĢanmıĢtır. Örneğin, Turgut Özal ABD BaĢkanı George H. W. 

Bush ile yaptığı ve ABD DıĢiĢleri Bakanı James Baker‟in de hazır bulunduğu görüĢmeye 

fikir ayrılığı yaĢadığı DıĢiĢleri Bakanı Ali Bozer‟i davet etmemiĢtir (Bozer için kritik gün, 

1990, 9 Ekim). Ġlerleyen günlerde Ali Bozer istifa etmiĢtir. ABD ile birlikte savaĢa 

girilmesini savunan ve Ortadoğu‟nun paylaĢımından pay almayı amaçlayan Özal bu 

konuda DıĢiĢleri mensupları ve orduyla da ters düĢmüĢtür. Genelkurmay BaĢkanı Necip 

Torumtay istifa etmiĢtir. Neticede Türkiye savaĢa girmeyerek ABD‟ye lojistik destek 

vermekle yetinmiĢtir fakat Türkiye‟nin geleneksel statükocu güvenlik politikası Özal‟ın bu 

uygulamalarıyla büyük bir darbe almıĢtır.  

Türkiye‟nin özellikle dıĢ iliĢkilerini ilgilendiren bu güvenlik uygulamalarının yanı 

sıra savunma politikalarını doğrudan etkileyen birtakım uygulamalar da seksenli yıllarda 

gündeme gelmiĢtir. Bu noktada en önemli geliĢme Türkiye‟nin silahlanmaya, yerli 
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savunma sanayiinin oluĢturulmasına ve TSK‟nın modernizasyonuna giderek daha fazla 

önem vermesidir. Türkiye‟yi bu yönde iten geliĢmeler ABD‟nin Kıbrıs krizi sonrasında 

uyguladığı silah ambargosunun yarattığı psikolojik etki, Yunanistan‟ın bir yandan 

silahlanmayı hızlandırması ve diğer yandan ABD‟nin Türkiye‟ye yaptığı silah satımını 

engellemeye çalıĢması, silah alımlarının birtakım ekonomik sorunlar yaratması ve son 

olarak TSK‟nın terörle mücadeleyi öne alacak Ģekilde yeniden yapılanması ihtiyacının 

belirmesidir.  

Türkiye daha seksenli yılların baĢında ordunun modernizasyonuna büyük önem 

vermiĢ ve bu yönde adımlar atmaya baĢlamıĢtır. Bu noktada bir yandan silah alımlarının 

çeĢitli krediler kullanılarak artırılması ve diğer yandan yerli savunma sanayiinin 

oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Türkiye ordusunda gerçekleĢtireceği modernizasyonun 

NATO‟nun güvenliğine de katkı yapacağını ileri sürerek baĢta ABD olmak üzere Batılı 

müttefiklerinden yardım istemiĢ ve belli ölçüde bu yardımı almıĢtır (Uzgel, 2006: 77-79). 

1980 öncesinde sınırlı düzeyde kalan yerli savunma sanayii oluĢturma gayretleri bu 

tarihten itibaren kurumsallaĢmaya baĢlamıĢtır. 1983‟te Milli Savunma Bakanlığı‟na bağlı 

Savunma Donatım Genel Müdürlüğü kurulmuĢ ve 1989 yılında Savunma Sanayii 

MüsteĢarlığı‟na dönüĢtürülmüĢtür. Aynı tarihlerde Milli Savunma Bakanlığı ABD‟li 

Ģirketlerle antlaĢmalar imzalayarak baĢta F-16 savaĢ uçaklarının üretimi olmak üzere çeĢitli 

projeleri hayata geçirmeye baĢlamıĢtır. Bu faaliyetlerin finansmanı için bazı vakıflar 1987 

yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini GeliĢtirme Vakfı adı altında bir araya getirilmiĢtir 

(Sönmezoğlu, 2006: 385).  

TSK‟nın modernizasyonu çeĢitli sorunları da beraberinde getirmiĢtir. Döviz 

sıkıntısını aĢma ve silah alımına daha az döviz ayırma peĢindeki Türkiye örneğin ABD‟den 

17 milyon dolara satın aldığı F-16 uçaklarını 25 milyon dolarlık maliyetle üretebilmiĢtir. 

Ayrıca silah alımında ABD‟ye olan bağımlılık bu kez de ileri teknolojinin alımında 

sürmüĢtür (Uzgel, 2006: 80). Askeri harcamaların da arttığı görülmektedir. Türkiye 1989 

yılına gelindiğinde Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) yaklaĢık yüzde 4,6‟sını askeri 

harcamalara ayırarak bu alanda hem NATO içerisinde hem de dünyada önde gelen ülkeler 

arasında yer almıĢtır (ġenesen, 2004: 936). Bu durum ülke ekonomisi üzerinde önemli bir 

yük oluĢturmuĢtur. Bütün bu eksiklere ve olumsuzluklara rağmen savunma sanayiinde dıĢa 

bağımlılığı azaltacak sürecin kararlı Ģekilde baĢlatılması, teknolojik bilgi birikiminin 
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artması, özel sektörün savunma sanayiinde yer almaya baĢlaması ve yurtdıĢına silah 

satımlarının önem kazanması gibi olumlu geliĢmelerin de altı çizilmesi gerekir.  

3.3.2. Doksanlı yılların yoğun güvenlik gündemi  

3.3.2.1. Soğuk SavaĢ sonrası ortam  

Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi ABD ile SSCB arasındaki nükleer/stratejik rekabetin 

sonlanması ve böylece küresel ölçekli güvenlik sorunlarının büyük oranda ortadan 

kalkması anlamına gelmiĢtir. Tüm dünyayı ve insanlığı tehdit eden nükleer savaĢ riski 

ortadan kalkarak uluslararası güvenlik alanında köklü bir değiĢim yaĢanmıĢtır. Ancak bu 

durum askeri/stratejik güvenlik sorunlarının sona ermesi ile sonuçlanmamıĢtır. Aksine bu 

güvenlik sorunları karakter değiĢtirerek -küresel ölçekten bölgesel ölçeğe taĢınarak- 

varlığını ve ciddiyetini sürdürmüĢtür. Özellikle Sovyet-sonrası coğrafyada yaĢanan çatıĢma 

ve istikrarsızlık, Yugoslavya‟nın savaĢ ve Ģiddet yoluyla dağılması, dünyanın çeĢitli 

bölgelerinde yaĢanan çatıĢmalar ve terörizm askeri içerikli güvenlik sorunlarının en önemli 

örnekleridir. Bölgesel güvenlik sorunlarının bu biçimde önemini artırması Türkiye 

açısından son derece önemli sonuçlar doğurmuĢtur. Söz konusu çatıĢma bölgelerinin büyük 

bir kısmı Türkiye‟ye komĢu ya da yakın coğrafyalardır. Soğuk SavaĢ‟ın istikrarlı güvenlik 

ortamı, yerini istikrarsız ve belirsiz bir güvenlik ortamına bırakmıĢtır. Bunun sonucunda 

Türkiye‟nin güvenlik endiĢeleri doksanlı yıllarda önemli ölçüde artmıĢtır (Özcan, 1998: 

13-43).  

Soğuk SavaĢ sonrası dönem yeni riskleri beraberinde getirse de çeĢitli fırsatların da 

ortaya çıkıĢı anlamına gelmiĢtir. Ġki kutuplu sistemin sona ermesi, bloklar arası rekabetin 

devletler üzerindeki sınırlayıcı etkisini önemli ölçüde ortadan kaldırmıĢtır. Soğuk SavaĢ 

boyunca blok liderinden özerk politikalar izlemek her zaman kolay olmamıĢtır ve yeni 

uluslararası sistemin devletlere daha geniĢ manevra alanları sunacağı beklentisi ortaya 

çıkmıĢtır. Bu beklenti belirli ölçüde hayata geçme fırsatı da bulmuĢtur. Avrupa 

Topluluklarının 1992 sonrasında Avrupa Birliği‟ne dönüĢerek siyasal bütünleĢmeye hız 

vermesi ve kendi dıĢ politika ve güvenlik gündemini yaratması bu konuda dikkat çekici bir 

örnektir. Eski Doğu Bloğu ülkelerinin ve Sovyet Cumhuriyetlerinin çoğu zaman Rusya ile 

Batılı ülkeler arasında sıkıĢsalar da kendi dıĢ politika stratejilerini çizerek Batıyla 

bütünleĢme yolunda ilerlemeleri bir diğer örnektir. Son olarak Sovyet-sonrası coğrafyada 
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ortaya çıkan Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye‟ye yeni bir dıĢ politika vizyonu ve yeni 

fırsatlar sunması örnek gösterilebilir.  

Soğuk SavaĢ sonrası ortam devletlere yeni iĢbirliği alanları sunmuĢ, AB örneğinde 

görüldüğü üzere ekonomik ve siyasal bütünleĢme arayıĢlarını beraberinde getirmiĢtir. 

Ancak bölgesel ve yerel düzeyde ortaya çıkan çatıĢmalar ayrıĢma sürecine de hız vermiĢtir. 

Bu açıdan Soğuk SavaĢ sonrası ortam bütünleĢme ve ayrıĢma eğilimlerinin aynı anda 

gözlemlendiği bir uluslararası siyasal düzen ortaya çıkarmıĢtır (Sönmezoğlu, 2005: 748). 

Çizilen bu genel tablonun ardından Türkiye açısından önem taĢıyan bazı geliĢmelere biraz 

daha yakından bakmakta fayda görülmektedir.  

Avrupa‟da yaĢanan geliĢmelere bakıldığında güvenlik alanının çok ciddi bir 

dönüĢüm geçirdiği görülmektedir. Batı Avrupa devletlerinin aynı güvenlik çatısı altında 

toplanmasını ve ABD ile iĢbirliği yapılmasını neredeyse zorunlu kılan Sovyet tehdidinin 

ortadan kalkması Avrupa bütünleĢmesinde yeni bir motivasyon ihtiyacını ortaya 

çıkarmıĢtır. 1991 öncesinde bütünleĢmenin büyük ölçüde ekonomik alanla sınırlı kaldığı 

Avrupa‟da siyasal bütünleĢme hız kazanmıĢtır. Bu süreçte kimlik kavramı öne çıkmaktadır. 

Avrupa‟nın Soğuk SavaĢ sonrasında karĢılaĢtığı en önemli güvenlik sorunu 

bütünleĢme/ayrıĢma ikilemidir (Wæver, 1998: 89). BütünleĢme ulusal kimlikleri tehdit 

ederken ayrıĢma geleneksel güçler dengesi sistemine geri dönüĢü ifade etmektedir. Bu 

ikilem karĢısında AB‟nin geliĢtirdiği söylem Avrupa‟nın kendi karanlık geçmiĢinin 

(savaĢlar, soykırım, diktatörlükler) ötekileĢtirilmesidir. Bu söylemde Avrupa‟nın güvenliği 

ortak kimlikten geçmektedir ve ayrıĢma Avrupa için en önemli tehdit olarak 

sunulmaktadır. BütünleĢme/ayrıĢma ikilemi böylece güvenlikleĢtirilir ve AB‟nin gelecekte 

nasıl bir Ģekle sahip olacağı ile değil var olup olmayacağı ile ilgili bir mesele olarak 

yansıtılır (Wæver, 1996: 128). Avrupa bütünleĢmesinin kimlik ve güvenlik konularıyla iç 

içe geçmesi Türkiye için de önemli sorunlar doğurmuĢtur. Türkiye‟nin üyelik sürecinde 

kimlik sorunları öne çıkmaya baĢlamıĢ, Avrupa tarihinin en önemli „ötekilerinden‟ biri 

olan Türklerin Avrupa kimliğiyle iliĢkileri belirleyici hale gelmiĢtir. Daha sonra ele 

alacağımız üzere Türkiye de AB üyeliğini önemli ölçüde kimlik bağlamında ele almıĢtır.  

Bölgesel güvenlik konusunda hem uluslararası güvenliği hem de Türkiye‟nin 

güvenlik ortamını biçimlendiren en önemli sorunlardan bir diğeri Balkanlarda yaĢanan 

etnik çatıĢmalardır. SSCB‟nin çökmesi ve komünizmin Batılı liberal demokrasilere 
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alternatif bir model olma iĢlevini tamamen yitirmesi etnik ve dini farklılıkların üzerini 

örten ideolojik yapının da ortadan kalkmasına yol açmıĢtır. Balkanlarda en sarsıcı iç 

savaĢlar Yugoslavya‟nın dağılması sırasında yaĢanmıĢtır. Yugoslavya‟nın dağılması 

sürecinde ilk olarak Katolik inancı taĢımalarıyla diğer Yugoslav halklarından ayrılan 

Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını elde etmiĢlerdir. Bunun üzerine Yugoslavya‟nın 

merkezini oluĢturan Sırbistan Bosna-Hersek‟e yönelmiĢ ve burada Müslüman BoĢnaklara 

yönelik etnik temizlik gerçekleĢtirerek bu ülke üzerinde Sırp hâkimiyetini sağlamaya 

çalıĢmıĢtır. Hırvatistan da buradan payını almak için savaĢa dâhil olmuĢ ve Bosna-

Hersek‟te bir çatıĢma baĢlamıĢtır.  

Bosna SavaĢı Dayton AntlaĢması (1995) ile sona erdikten sonra Arnavutların yoğun 

olarak yaĢadığı Kosova‟da da etnik bir hareketlilik baĢlamıĢtır. Doksanlı yılların sonlarında 

baĢlayan olaylar uluslararası bir müdahaleyle ve Kosova‟nın bağımsızlığıyla 

sonuçlanmıĢtır. Balkanlarda yaĢanan bu geliĢmeler Avrupa coğrafyasında çok ciddi bir 

istikrarsızlık kaynağı ve risk unsuru olarak belirmiĢtir. Etnik savaĢlar Türkiye açısından da 

önemli riskler barındırmıĢtır. Yugoslavya‟nın dağılması sürecinde Sırbistan‟ı destekleyen 

tek NATO ülkesi olan Yunanistan yeni sınır komĢusu Makedonya üzerinde yoğun bir baskı 

kurmaya çalıĢmıĢ (Moustakis ve Sheehan, 2000: 104-105) ve aynı zamanda Türkiye ile 

çatıĢmalı bir iliĢki içerisinde bulunmuĢtur. Doksanlı yıllar Türkiye-Yunanistan iliĢkilerinin 

en gergin olduğu dönemlerden biri olmuĢtur. 1996 yılında yaĢanan Kardak Krizi bu 

gerginliğin zirvesini temsil etmiĢ ve iki ülkeyi savaĢın eĢiğine getirmiĢtir. Bu süreçte 

yaĢanan diğer güvenlik sorunları ise Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi‟nin 

(GKRY) „Ortak Savunma Doktrini‟ benimsemeleri, Kıbrıs‟a S-300 füzelerinin 

yerleĢtirilmesi çabaları, Ege adalarının silahlandırılması sorunu, Yunanistan‟ın PKK‟ya 

açıkça destek vermesi ve 1998 Öcalan krizinde terör örgütü liderinin koruyuculuğunu 

üstlenmesi Ģeklinde sıralanabilir.  

Soğuk SavaĢ sonrasında Balkanlarda yaĢanan çatıĢmaların bir benzeri Kafkasya‟da 

yaĢanmıĢtır. Bu çatıĢmaların en önemlisi ve Türkiye‟yi en yakından ilgilendireni 

Ermenistan-Azerbaycan arasında yaĢanan Karabağ SavaĢı‟dır. Gürcistan‟da yaĢanan 

Abhazya sorunu ve kuzey Kafkasya‟da Rusya‟ya bağlı özerk cumhuriyetlerin bağımsızlık 

talepleri Kafkasya‟yı istikrarsız bir coğrafya haline getirmiĢtir. Kafkasya‟nın Rus yakın 

çevresinde bulunması nedeniyle, uyuĢmazlıkların çözümü değilse de dondurulması 

mümkün olmuĢ ve nispi bir istikrar sağlanmıĢtır. Yine de risk unsurları günümüzde 
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varlığını sürdürmektedir. Türkiye‟nin doğusunda bulunan Sovyet-sonrası coğrafya sadece 

riskler taĢımamıĢ birtakım fırsatlar da sunmuĢtur. Türkçe konuĢan ülkelerle yakın iĢbirliği 

arayıĢı Türkiye‟nin güvenlik politikaları açısından önemli fırsatları beraberinde getirmiĢtir. 

Bu konuya ilerleyen sayfalarda yer verilecektir.  

Burada değinilmesi gereken bir diğer mesele Türkiye‟nin Rusya ile iliĢkileridir. 

SSCB‟nin dağılıp Rusya Federasyonu‟nun onun yerini alması kuzeyden gelebilecek 

tehditleri büyük ölçüde azaltmıĢtır fakat Türkiye ile Rusya arasındaki tarihi stratejik 

rekabet sona ermemiĢtir. Türkiye‟nin eski Sovyet ülkeleri ile girdiği yakın iliĢkiler 

Rusya‟yı rahatsız etmiĢtir. Bunun yanı sıra AKKA sorunu, birbirleriyle bağlantılı olarak 

Çeçenistan ve PKK sorunları, petrol ve doğalgaz boru hatları konusunda yaĢanan rekabet, 

petrol taĢımacılığı açısından Boğazlar sorunu, Balkanlarda yaĢanan çatıĢmalarda izlenen 

karĢıt politikalar iki ülke arasındaki önemli sorunlar olmuĢtur (Büyükakıncı, 2004). 

Bununla birlikte özellikle ticari alanda iki ülke arasında çok önemli iĢbirliği imkânları da 

doğmuĢtur. Ekonomik iĢbirliği karĢılıklı bağımlılığı güçlendirerek siyasal sorunların 

ağırlaĢmasını önlemiĢ, ikili iliĢkiler rekabet ve iĢbirliğinin iç içe geçtiği bir yapıya 

bürünmüĢtür. Bazoğlu Sezer (2000: 62), bu durumu yapay yakınlaĢma olarak 

tanımlamaktadır. Bu yakınlaĢmanın yapaylıktan kurtulabilmesi için az önce sayılan siyasal 

sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Doksanlı yıllar bu doğrultuda önemli adımların 

atıldığı bir dönem olmamıĢtır fakat ekonomik iliĢkilerin geliĢmesi iki ülke arasında belirli 

bir diyalog sağlamıĢ ve sorunların çözümü için iyi bir zemin hazırlamıĢtır.  

Türkiye‟nin bir diğer komĢu coğrafyası olan Ortadoğu bölgesi de doksanlı yıllar 

boyunca güven telkin eden bir coğrafya olmamıĢtır. Önemli sorunlardan biri Körfez SavaĢı 

sonrasında Irak Kürtlerini Saddam Hüseyin‟in baskılarından korumak amacıyla Kuzey 

Irak‟ta gerçekleĢtirilen ve Türkiye‟de Çekiç Güç adıyla bilinen Huzur Operasyonudur 

(Operation Provide Comfort). Bu operasyon baĢarılı olsa da Kuzey Irak‟ta oluĢan otorite 

boĢluğu PKK terör örgütünün mevzilenmesi için uygun bir zemin yaratmıĢ ve Türkiye‟nin 

güvenliği açısından büyük sorunlar doğurmuĢtur.  

Ġran‟dan kaynaklanan tehdit algılaması ise daha çok radikal Ġslam‟ın yayılması 

bağlamında değerlendirilmiĢtir. Türkiye‟de siyasal Ġslam‟ın doksanlı yıllarda güçlenmesi 

bu tehdit algısını artırmıĢtır. Diğer yandan SSCB‟nin dağılmasının ardından Filistin ulusal 

hareketinde Hamas gibi terör faaliyetlerine yönelen Ġslamcı örgütlerin öne çıkması bir 
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diğer sorun olmuĢtur. Kısaca, ülkenin toprak bütünlüğünü ve rejimini değiĢtirmeye yönelik 

tehditler ve bunların dıĢ bağlantıları bir yandan Türkiye'nin ulusal güvenlik politikasını ve 

diğer yandan Ortadoğu politikasını derinden etkilemiĢtir (Benli AltunıĢık, 1998: 333-343).  

Uluslararası güvenlik alanında Türkiye‟nin yakın coğrafyasının istikrarsızlık ve risk 

kaynağı olması Türk dıĢ politikasının büyük ölçüde güvenlik ekseninde yürütülmesine 

neden olmuĢtur. Türkiye Soğuk SavaĢ sonrası dönemin sunduğu fırsatlardan yararlanmak 

için birçok önemli adım atmıĢ olsa da yakın çevreyi saran güvenlik sorunları her zaman 

engel teĢkil etmiĢtir. Emekli Büyükelçi ġükrü Elekdağ‟ın Milliyet gazetesinde 2-4 Aralık 

1994 tarihlerinde kaleme aldığı “Ġki Buçuk SavaĢ Stratejisi” adlı yazı dizisi Türkiye‟nin 

doksanlı yıllarda karĢılaĢtığı güvenlik ortamını özetlediği gibi Türk politika yapıcılarının 

güvenlik sorunlarına bakıĢını da sergilemektedir.
1
 Buna göre baĢta Yunanistan ve Suriye 

olmak üzere Türkiye‟nin bir komĢusuyla gireceği çatıĢma, fırsat bekleyen diğer 

komĢularını da harekete geçirecektir. Güneydoğuda süren terör ortamı da düĢünüldüğünde 

Türkiye iki buçuk cephede aynı anda savaĢmak durumunda kalacaktır.  

3.3.2.2. Ġç tehditlerin artan önemi  

Türkiye Soğuk SavaĢ sonrasında uluslararası ve bölgesel güvenlik bağlamında çok 

önemli güvenlik sorunlarıyla karĢılaĢsa da doksanlı yılların Türkiye‟nin ulusal güvenlik 

politikaları açısından getirdiği en önemli değiĢim iç tehdit algılarının ön plana çıkması 

olmuĢtur. MGK tarafından hazırlanan ve Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikasının 

tanımlandığı belge olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB); 1992 yılında yeniden 

düzenlenmiĢtir. Soğuk SavaĢ döneminde hazırlanan daha önceki belgelerde, baĢlıca 

tehditler olarak SSCB ve Yunanistan sayılırken Soğuk SavaĢ sonrasında yeni tehdit 

tanımları yapılmaya baĢlanmıĢtır. Sovyet tehdidi ortadan kalkmıĢ, Yunanistan tehdit olarak 

varlığını sürdürmüĢtür fakat asıl önemli değiĢim, iç tehdit değerlendirmelerinin öne 

çıkması ve bölücülüğün ulusal güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak tanımlanması 

olmuĢtur (Ülman, 1998: 108-109).  

YaĢanan terör olayları Türkiye‟nin güvenlik algılamalarını önemli ölçüde etkilemiĢtir 

fakat Kürt ayrılıkçılığı neredeyse tamamen güvenlik sorunu olarak algılanmıĢtır. Sorunun 

                                                 
1
 Sözü edilen yazı dizisinin tam metni daha sonra DıĢiĢleri Bakanlığı‟na bağlı Stratejik AraĢtırmalar 

Merkezi‟nin akademik dergisi olan Perceptions‟ta Ġngilizce olarak yayımlanmıĢtır (Elekdağ 1996).  
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siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları göz ardı edilmiĢ, sorun 

güvenlikleĢtirilmiĢ bir alan olarak kalmıĢtır. Bölücülük sorunu her zaman partiler üstü bir 

sorun olarak ele alınmıĢ ve doksanlar boyunca farklı hükümetlerin izledikleri politikalarda 

köklü değiĢiklikler olmadığı gözlenmiĢtir. 1992 yılında hazırlanan MGSB‟nin ardından 

Türkiye‟nin daha sert önlemlerle terörle mücadeleye giriĢtiği ve yavaĢ yavaĢ TSK‟nın 

terörle mücadelede inisiyatifi eline almaya baĢladığı görülmüĢtür. Bu geliĢmede terör 

olaylarının hızla artması önemli rol oynamıĢtır. 1993 yılına gelindiğinde Güneydoğu‟daki 

terör sorunu Genelkurmay BaĢkanı Doğan GüreĢ tarafından düĢük Ģiddetli bir savaĢ olarak 

tanımlanmaktadır (Sazak, 1993,11 Kasım). Dolayısıyla TSK esas görev alanını oluĢturan 

dıĢ güvenliğin yanı sıra iç güvenlik konularında da etkisini ve önemini artırmıĢtır.  

Türkiye‟nin güvenlik politikası açısından öne çıkan bir diğer iç tehdit 

değerlendirmesi irticadır (Özcan, 1998: 19). Aslında laikliğin güvenlik bağlamında ele 

alınması Türkiye için yeni bir olgu değildir (Bilgin, 2008). Ancak doksanlı yıllar Ġslamcı 

partilerin yükseldiği ve çeĢitli siyasal kesimlerde laiklik konusundaki kaygıların hızla 

arttığı bir dönem olmuĢtur. Bu süreç 1980 sonrasında komünizmi en büyük tehlike olarak 

gören askeri bürokrasinin ve devlet yönetiminin Ġslamcılığı güçlendiren bir ortam 

hazırlamasının neticesi olarak görülebilir. Aynı Ģekilde 1980 sonrasında izlenen ekonomi 

politikaları halkın yoksullaĢmasıyla sonuçlanmıĢ, yoksullaĢan insanlar dini hassasiyetlerini 

öne çıkarmıĢlardır. Türban sorunu ise Ġslamcı düĢünce için birleĢtirici ve itici bir dava 

iĢlevi görmüĢtür. Anadolu sermayesini temsil eden Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları 

Derneği (MÜSĠAD) ekonomide etkili olan bürokrasiye ve devlet destekli büyük sermaye 

sahiplerine karĢı bir güç oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Anadolu sermayesi Ġslamcı ideolojide 

kendisini tanımlama fırsatı bulmuĢ ve bu ideolojinin güçlenmesinde maddi desteklerini 

esirgememiĢtir. Türk burjuvazisindeki bu ayrıĢmayı gözler önüne sermesi açısından Türk 

Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği‟nin (TÜSĠAD) daha 1990 yılında bir eğitim raporu 

yayımlayarak zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılmasını talep etmesi dikkat çekicidir 

(Baloğlu, 1990). Yükselen Ġslamcılık askeri ve sivil bürokrasinin yanı sıra geleneksel Türk 

burjuvazisini de rahatsız etmiĢtir. Bu süreçte Refah Partisi‟nin (RP) seçim zaferi kazanması 

ve Necmettin Erbakan‟ın BaĢbakan olması rahatsızlığı daha da artırmıĢtır.  

1997 yılında yeniden düzenlenen MGSB, irticayı en önemli tehditlerin baĢında 

göstermiĢtir. Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre (ĠĢte tarihi değiĢiklikler, 1997, 4 

Kasım) MGSB‟de bölücü ve irticai faaliyetler eĢit ve birinci derecede önemli sayılmakta, 
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Siyasal Ġslam‟ın Türkiye için tehdit unsuru olmaya devam ettiği ifade edilmiĢtir. 1992 

yılında MGSB‟de bölücülük ve terörle mücadele tehdit sıralamasında en baĢta gelirken 

1997 yılında hazırlanan MGSB‟de irticanın daha acil bir sorun olarak belirdiği, eĢit ve 

birincil önemde bir sorun olarak tanımlandığı görülmüĢtür. Bu değiĢimde, Kürt sorunu 

çözülmemiĢ olmakla birlikte, terörle askeri mücadele noktasında belirli bir baĢarının 

sağlanması rol oynamıĢtır. Kendisini toprak bütünlüğünün korunması kadar siyasal rejimin 

korunmasından da sorumlu tutan TSK ilgisini irtica ile mücadeleye yönlendirmiĢtir. Bu 

açıdan, laiklik karĢıtı söylemiyle RP‟nin yükseliĢi ve iktidara geliĢi Türkiye‟nin siyasal 

rejimine yönelik çok ciddi bir tehdit olarak tanımlanmıĢtır. Laik rejimin korunması 

bakımından TSK‟nın inisiyatif alması 28 ġubat süreci (1997) olarak anılan bir süreci 

baĢlatmıĢ ve hem Türk siyasal hayatında hem de dıĢ politikasında silahlı kuvvetlerin 

etkisinin artması ile sonuçlanmıĢtır (Cizre, 2004: 108).  

Bu güvenlik sorunlarının yanı sıra Türkiye‟nin ekonomik güvenlik alanında da ciddi 

sorunlar yaĢadığı görülmektedir. Doksanlı yıllar boyunca iki kez ekonomik kriz 

yaĢanmıĢtır. YaĢanan ekonomik sorunların temel nedenlerinin baĢında dıĢ borç yükünün 

aĢırı yükselmesi gelmektedir. DıĢ borcun GSMH‟ye oranı %77‟ye kadar yükselmiĢtir. Bu 

durum dıĢa bağımlılığın arttığı anlamına gelmektedir. Bir diğer önemli neden ise ithalatın 

ihracata oranla daha hızlı artması ve dıĢ ticaretin artan oranlarda açık vermesidir. 

Sermayenin serbest dolaĢımı da ekonomiyi olumsuz etkilemiĢ ve uluslararası piyasalardaki 

dalgalanmalar karĢısında kırılgan bir yapının oluĢmasına yol açmıĢtır. Doksanlı yıllar 

boyunca süren bu ekonomik istikrarsızlık 2001 yılında çok daha ciddi bir krizin 

yaĢanmasına yol açmıĢtır. Bu son kriz sırasında 1 hafta içinde altı milyar doların Türk 

piyasalarını terk etmesi ve çok büyük miktarda dıĢ borç ihtiyacının doğması ekonominin ne 

kadar hassas bir dengede durduğunu ve dıĢa bağımlı hale geldiğini göstermesi bakımından 

önemlidir.  

Ulusal düzeyde Türkiye‟nin güvenliğini olumsuz etkileyen bir diğer geliĢme ise 

siyasal istikrarsızlık ortamı olmuĢtur. 1983 yılında tek baĢına iktidara gelen ANAP 

yönetimi ülkede istikrarlı bir siyasal ortamın oluĢmasını sağlamıĢsa da doksanlı yıllara 

gelindiğinde sürekli değiĢen koalisyon hükümetleri dönemi baĢlamıĢtır. 1991 yılında 

yapılan genel seçimlerden 2002 yılına kadar dokuz koalisyon hükümeti görev yapmıĢtır. 

Bu durum siyasetçilere ve siyaset kurumuna duyulan güvende ciddi bir erozyona neden 

olmuĢtur. KarĢılaĢılan ağır güvenlik sorunlarının gerektirdiği tutarlı politikaların izlenmesi 
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ve uygulanan stratejilerin sürekliliğinin sağlanması noktasında siyasetçilerden ziyade 

askerlerin ön plana çıkması kaçınılmaz olmuĢtur (Uzgel, 2008b: 85-86). Sonuç olarak 

ordunun sadece güvenliğin sağlanması kapsamında değil tehditlerin tespiti ve güvenlik 

politikalarının tayini konusunda da belirleyici bir konuma ulaĢtığı görülmüĢtür.  

Ulusal güvenlik çevresini ele alırken son olarak Türkiye‟nin yaĢadığı demokrasi ve 

insan hakları sorunlarından bahsetmek gerekir. Bu sorunlar güvenlik-özgürlük dengesinde 

güvenliği önceleyen bir denklemin oluĢtuğunu göstermiĢ ve Türkiye‟nin dıĢ iliĢkilerinde 

ciddi sorunları beraberinde getirmiĢtir. Özellikle insan hakları ihlalleri ve 12 Eylül 

sonrasında yaygınlaĢan iĢkence Türkiye-AB iliĢkilerinde ana gerilim noktalarından birini 

oluĢturmuĢtur. Türkiye‟deki demokrasi sorunları AB düzeyinde sürekli gündemde 

tutulmuĢ ve Türkiye‟nin Avrupa kimliği ve değerleriyle uyuĢmadığı gerekçesi üyelik 

sürecine zarar vermiĢtir. Bu sorun Türkiye‟nin imajı açısından da sıkıntılar doğurmuĢtur. 

OluĢan kötü imaj dıĢ ticaretten terörle mücadelede ihtiyaç duyulan desteğin sağlanmasına 

kadar pek çok alanda olumsuz bir etki yaratmıĢtır.  

3.3.2.3. Türk dıĢ politikasında kimlik bunalımı  

Soğuk SavaĢ sonrasında Türkiye‟nin güvenlik kültüründe yaĢanan en önemli değiĢim 

stratejik konumun yeniden tanımlanması olmuĢtur. Daha önce değinildiği üzere 

Türkiye‟nin en temel güvenlik endiĢelerinden biri uluslararası alanda yalnızlaĢmaktır. 

Soğuk SavaĢ yıllarında NATO üyeliği bu endiĢeleri gideren bir iĢlev görmüĢ ve Türkiye 

yalnızlaĢmamak adına Batı için taĢıdığı stratejik önemi ön planda tutan bir politika 

izlemiĢtir. Ancak Soğuk SavaĢ‟ın sona ererek Sovyet tehdidinin ortadan kalkması Batı 

ittifakının stratejik bir kanat ülkesi konumunda olan Türkiye‟nin öneminde nispi bir 

azalma yaratmıĢtır. Körfez SavaĢı‟yla (1990-1991) baĢlayan süreçte ABD‟nin dünyanın 

jandarmalığı rolünü üstlenerek Ortadoğu politikasında askeri ve siyasi bakımdan daha fazla 

rol almaya baĢlaması Türkiye‟nin stratejik öneminin azalmadığını göstermiĢtir. Ancak bu 

önem sadece ABD için anlam taĢımıĢ ve Avrupa ülkeleri Türkiye‟ye aynı önemi 

atfetmemiĢlerdir. Hatta Körfez SavaĢı‟nın Türkiye‟nin AB üyeliğini daha da zorlaĢtırdığı 

yorumları yapılmıĢtır (Lesser, 1992: 8). Çünkü kriz bölgesi ile komĢu Türkiye‟nin üyeliği 

AB için fazladan sorumluluk olarak değerlendirilmiĢtir. Doksanlı yıllar boyunca AB ile 

yaĢanan sorunlu iliĢkilerin ardında yatan asıl neden ise iki tarafın güvenlik kültürlerinde 

yaĢanan farklılaĢma ve kimlik sorunlarıdır.  
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Avrupa bütünleĢmesinde doksanlı yıllarda temel motivasyon ortak Avrupa kimliği 

olmuĢtur. Tarihi boyunca Avrupa‟nın ötekisi konumunda olan Türkiye‟nin bu ortak 

kimlikle uyuĢması ve AB üyeliğine kabul edilmesi ele alınan bu dönemde oldukça zor 

görünmüĢtür. Örneğin, Avrupalı Hıristiyan Demokrat Partilerin bir araya geldiği ve 

Almanya BaĢbakanı Helmut Kohl‟ün de katıldığı zirve sonrasında “Avrupa Birliği‟nin bir 

medeniyet projesi olduğu ve bu projede Türkiye‟nin yeri olmadığı” açıkça beyan edilmiĢtir 

(Sever, 1997, 5 Mart).  

Türkiye‟nin AB‟ye kabul edilmemesinin bir diğer nedeni Avrupa güvenlik 

kültüründe yaĢanan değiĢimdir. Soğuk SavaĢ boyunca NATO‟nun sağladığı istikrarlı 

güvenlik ortamı ve Soğuk SavaĢ sonrasında konvansiyonel dıĢ tehditlerin büyük ölçüde 

ortadan kalkması Avrupa güvenliğini askeri içeriğinden ve devlet merkezlilikten 

uzaklaĢtırmıĢtır. Türkiye doksanlı yıllarda da ağır güvenlik sorunları ile karĢılaĢmıĢ, devlet 

merkezli askeri/stratejik güvenlik algılamasını sürdürmüĢtür. Bu durum Türkiye ve AB‟nin 

güvenlik algı ve ihtiyaçlarının farklılaĢması sonucunu doğurmuĢtur (Oğuzlu, 2002: 66). Bu 

farklılaĢmanın temelinde bir tarafta AB‟nin Türkiye gibi halen iç ve dıĢ tehditlerle baĢ 

etmek zorunda olan ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını anlayamaması, diğer tarafta 

Türkiye‟nin AB‟de ortaya çıkan yeni güvenlik algılarını ve hassasiyetlerini doğru 

değerlendirememesi yatmaktadır (Bilgin, 2003: 217). Güvenlik iliĢkilerine dayanarak 

Avrupalı kimliğini meĢrulaĢtırma gayretindeki Türkiye, Avrupa tarafından güvenlik üreten 

değil güvenlik tüketen ve güvensizlik yaratan bir ülke olarak algılanmıĢtır. Özetle Türkiye 

ile AB‟nin güvenlik algılamalarındaki farklılaĢma çeĢitli düzeylerde gerçekleĢmekle 

birlikte en temel ayrım AB‟nin sivil yumuĢak güç olarak Kantçı bir güvenlik tanımına 

Türkiye‟nin ise sert askeri güç olarak Hobbesçu bir güvenlik tanımına dayanmasıdır (Herd, 

2009: 58).  

Türkiye‟nin Batı ittifakındaki konumunun sarsılması ve AB üyelik sürecinde yaĢanan 

hayal kırıklığı yeni arayıĢlar doğurmuĢtur. Türkiye stratejik konumunu, güvenlik kimliğini 

ve bölgesel rolünü yeniden tanımlama ihtiyacı hissetmiĢtir. Bu noktada Kafkasya ve Orta 

Asya‟da Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları bulunan yeni ülkelerin ortaya çıkması Türk 

dıĢ politikasına geniĢ bir hareket alanı vermiĢtir. Türkiye‟nin model ülke olarak öne 

çıkması baĢta ABD olmak üzere Batının da desteğini almıĢtır. Bu durum aslında bölgesel 

istikrarın sağlanması, çatıĢmaların çözümünde diyalogun önem kazanması gibi Türkiye‟nin 

güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bir adım olmuĢtur (Kut, 1998: 56). Batı ittifakındaki 
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konumu erozyona uğrayan ve istikrarsız bir coğrafya ile çevrelenen Türkiye için „Türk 

dünyası‟ söylemi kimi zaman rasyonellikten uzaklaĢsa ve tam anlamıyla baĢarılı olamasa 

da önemli bir ihtiyaca yanıt vermiĢtir. Türk dıĢ politikasındaki yeni açılımlar Türkiye‟nin 

yalnızlaĢma kaygılarını gideren bir iĢlev görmüĢtür. Ancak bu durum Türkiye‟nin Batıdan 

ve Batıcı devlet kimliğinden uzaklaĢması anlamına gelmemiĢtir. Tam aksine, Türkiye‟nin 

Batı için önemi artık stratejik konumundan değil Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri 

için Batılı bir model sunmasından kaynaklanmıĢtır (Sönmezoğlu, 2006: 480). BaĢka bir 

deyiĢle yeni rol tanımında Türkiye‟nin önemli hedeflerinden biri Batılı ülkeler için ne 

kadar vazgeçilmez olduğunu kanıtlamak olmuĢtur.  

Türkiye dıĢ ve güvenlik politikasında Batıcı kimliğini korumuĢ olsa da doksanlı 

yıllar yeni kimlik arayıĢlarının ortaya çıktığı bir dönem olmuĢtur. Bu arayıĢlardan bir 

diğeri yükselen Ġslamcı ideolojinin savunduğu ve BaĢbakanlığı döneminde Necmettin 

Erbakan‟ın hayata geçirmeye çalıĢtığı dıĢ politika anlayıĢıdır. Bu anlayıĢın temelinde baĢta 

eski Osmanlı coğrafyası olmak üzere Ġslam dünyası ile yakın iliĢkiler kurulması 

gelmektedir. Bu politika aynı zamanda Batı ve Ġsrail karĢıtı bir söylem de içermektedir. 

AB‟yi siyasi ve ekonomik olduğu kadar kültürel bir proje olarak da gören birçok Avrupalı 

gibi Ġslamcı ideoloji de AB‟yi Hıristiyan ve Batılı bir kültürün ürünü olarak 

değerlendirmiĢtir. Buna göre Türkiye‟nin AB dıĢında tutulmasının en önemli nedeni 

Müslüman olmasıdır (Bozdağlıoğlu, 2003: 133). Bu noktada yukarıda değindiğimiz 

Avrupalı Hıristiyan Demokratlarla RP‟nin aynı söylemi benimsemeleri ilgi çekicidir. 

Ġktidara geldikten sonra RP‟nin AB karĢıtı söylemini yumuĢatsa da görüĢlerinden 

vazgeçmediği görülmüĢtür. Bu süreçte Ġslam dünyası ile iliĢkileri güçlendirme yolunda 

adımlar atılmıĢtır. Bu durum Kemalist laik kesimin tepkisini çekmiĢtir. TSK‟yı ve DıĢiĢleri 

mensuplarını en fazla rahatsız eden geliĢmeler BaĢbakan Erbakan‟ın Ġran ve Libya 

gezilerinde yaĢanan olaylar olmuĢtur. Bu dıĢ politika anlayıĢı ve uygulamaları 28 ġubat‟ın 

önemli gerekçelerinden birini oluĢturmuĢtur.  

Türkiye hem iç politikasında hem dıĢ politikasında bir kimlik krizi yaĢamıĢtır. Ulusal 

düzeyde bakıldığında söz konusu krizin nedenlerine daha önce değinilmiĢtir. 12 Eylül 

sonrası oluĢan ulusal ortamda muhafazakâr, milliyetçi ve Ġslamcı ideolojilerin yükseliĢi 

doksanlı yıllarda Kemalist bir tepkiye yol açarak kimlik krizinin temelini oluĢturmuĢtur. 

DıĢ politika düzeyinde ise Batıcı kimlik tanımı varlığını sürdürmüĢ fakat AB üyeliğinde 

yaĢanan hayal kırıklığı Türkiye‟yi yeni alternatifler aramaya itmiĢtir. En güçlü iki 
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alternatiften biri Türk cumhuriyetleriyle yakın iĢbirliğine dayanan milliyetçi dıĢ politikadır, 

diğeri ise Ġslam ülkeleriyle iĢbirliğini öngören Ġslamcı dıĢ politikadır. Bu dönemde 

tartıĢılan bir diğer dıĢ politika arayıĢı ise Rusya ile iliĢkilerin belirleyici olduğu Avrasya 

seçeneğine denk gelmektedir (Erol, 2007: 38-41). Görüldüğü üzere her bir dıĢ politika 

tercihi bir ideolojik yönelim ile örtüĢmektedir. Bununla birlikte Türkiye‟nin Batıcı devlet 

kimliğinden ve dıĢ politika anlayıĢından uzaklaĢtığı söylenemez. Bütün arayıĢlarına 

rağmen Türkiye Batı yöneliminden vazgeçmemiĢtir (ÇalıĢ, 2001: 32). Sözü edilen 

alternatif arayıĢları ise AB üyelik baĢvurusunun reddi karĢısında verilen bir tepki ve 

yalnızlaĢma endiĢesini gidermeye yönelik bir güvenlik arayıĢı olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye‟nin güvenlik kültüründe Batıcı yönelim sürdüğü gibi bir diğer belirleyici 

unsur olan statükoculuk da sürmüĢtür. Lozan statükosunun sürdürülmesi anlamındaki 

statükoculuk doksanlı yıllarda çok daha belirleyici olmuĢtur. Önceki sayfalarda yer verilen 

iç ve dıĢ tehditler Türkiye‟nin güvenlik algısını derinden etkilemiĢ, iç ve dıĢ düĢmanlarla 

çevrelenme ve toprak bütünlüğünün korunması kaygıları artmıĢtır. Bu durum genellikle 

Sevr sendromu olarak adlandırılmaktadır (KiriĢçi, 2006: 33; Oran, 2006: 235-236). Bu 

sendrom, uluslararası toplumdan gelen her türlü diplomatik, siyasal giriĢimin Türkiye‟yi 

bölmeyi hedeflediği algısına dayanmaktadır. Türkiye‟nin bu kaygılarını haklı çıkaracak 

geliĢmeler yok değildir. Ancak burada önemli olan, siyasal karar vericilerin nasıl bir 

psikolojik ortamda hareket ettikleridir. Türkiye‟nin, güvenliği ile ilgili endiĢeleri her 

dönemde hem dıĢ politikasına hem de toplumsal ve siyasal yapısına yön vermiĢtir. 

Aydın‟ın (2003: 164) ifade ettiği üzere “Türkiye, toplumsal ve siyasal geliĢiminde, 

güvenliğin geniĢ bir tanımının en yüksek seviyede hüküm sürdüğü bir ülkedir. Türk 

toplumunun evrimi, diğer birçok etkeni geçersiz kılan belirli bir „güvenlik kültürü‟ ile 

tanımlanagelmiĢtir.” Karaosmanoğlu (2009: 29) da söz konusu güvenlik kültüründen 

bahsederken imparatorluk döneminden miras kalan ve Sevr AntlaĢması ile daha da 

güçlenen, yalnızlaĢma ve toprak kaybı endiĢelerinin Türk güvenlik kültürünün en önemli 

unsuru olduğunu belirtir. Doksanlı yıllar bu olgunun daha da güçlendiği, dıĢ politikanın 

büyük ölçüde güvenlikleĢtirildiği bir dönem olmuĢtur. Doksanlarda gözlenen bu 

geliĢmenin ardında 1980 sonrasında oluĢturulan anayasal düzenin askeri yapıyı 

güçlendirmesi ve Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Türkiye‟nin ağırlaĢan iç ve dıĢ güvenlik 

sorunları yatmaktadır.  
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3.3.2.4. Güvenlik politikaları  

Doksanlı yıllarda Türkiye‟nin en büyük güvenlik endiĢelerinden birinin Batı ittifakı 

içerisinde önemini yitirmesi ve uluslararası alanda yalnızlaĢması olduğu daha önce 

belirtilmiĢtir. Soğuk SavaĢ sonrasında NATO‟nun ve Avrupa güvenlik yapılanmasının 

yeniden biçimlenmesi sırasında Türkiye bu endiĢeleri açık biçimde hissetmiĢtir. Bu 

yıllarda AB ülkelerinin siyasal bütünleĢmeye hız vermeleri ve ABD‟den özerk güvenlik 

politikalarına yönelmeleri AB üyesi olmayan Türkiye‟nin belli ölçüde bu yapılanmanın 

dıĢında kalmasıyla sonuçlanmıĢtır. Doksanların baĢında Batı Avrupa Birliği (BAB) çatısı 

altında ve esnek bir üyelik düzeniyle gerçekleĢtirilen bu yapılanma içerisinde Türkiye 

ortak üye olarak yer almıĢtır. Ancak güvenlik yapılanmasının tedricen AB çatısı altında 

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) çerçevesine alınması ve 2000 yılına 

gelindiğinde BAB‟ın feshedilmesi Türkiye‟yi bu sürecin dıĢına itmiĢtir. Soğuk SavaĢ 

boyunca Avrupa güvenliğinde önemli bir rol oynayan Türkiye‟nin rolünün azalması ve 

BAB üyeliğinden kaynaklanan hakların fesih sonrası yeterince telafi edilmemiĢ olması 

Türkiye‟de psikolojik olarak olumsuz bir etki doğurmuĢtur (Cebeci, 2012: 101).  

Bu süreçte Türkiye‟yi rahatsız eden durumların baĢında AB‟nin gerçekleĢtireceği 

operasyonlara üye olmayan devletlerin katılımının Bakanlar Konseyi kararıyla mümkün 

olmasıdır. GKRY‟nin AB üyelik sürecini tamamlaması durumunda Türkiye‟ye karĢı veto 

hakkını kullanma ihtimali bu açıdan önemli bir kaygı nedeni olmuĢtur. Türkiye‟nin bu 

geliĢmelere verdiği tepki AB‟nin NATO imkânlarını doğrudan kullanmasını engellemek 

Ģeklinde olmuĢ, her durumun Kuzey Atlantik Konseyi‟nce değerlendirilmesini ve 

onaylanmasını talep etmiĢtir. Bu sorun Berlin Artı (2002) düzenlemeleriyle çözülecek olsa 

da GKRY‟nin AB‟ye üye olması kaçınılmaz olarak yeni sorunlar doğurmuĢtur. Türkiye 

NATO düzeyinde GKRY‟yi, GKRY ise AB düzeyinde Türkiye‟yi birçok konuda veto 

etmektedir. Bu durum çifte veto olarak adlandırılmaktadır (Hofmann ve Reynolds, 2007: 

7).  

Soğuk SavaĢ sonrasında yaĢanan birçok bölgesel çatıĢmanın Türkiye‟nin yakın 

coğrafyasında konumlandığı düĢünüldüğünde AB bünyesinde gerçekleĢtirilen 

operasyonların Türkiye‟nin bilgisi dıĢında ya da Türkiye dıĢarda tutularak yapılmasının 

yaratacağı sorunlar daha iyi anlaĢılabilir. Yakın coğrafyasını ve kendi güvenliğini 

doğrudan ilgilendirmesi bakımından Türkiye bu tür operasyonlara büyük önem vermiĢ ve 
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birçoğunda aktif olarak yer almıĢtır. Doksanlı yıllar boyunca Türkiye Somali ile Bosna 

Hersek‟te BM barıĢı koruma operasyonlarına, Irak ve Kuveyt ile Gürcistan‟da BM gözlem 

misyonuna, Bosna Hersek ile Kosova‟da NATO barıĢı koruma gücüne katkıda 

bulunmuĢtur (Sönmezoğlu, 2006: 481). Türkiye‟nin bu etkinliği dünya ve bölge barıĢına 

katkı sağlama hedefine olduğu kadar yakın coğrafyasındaki riskler karĢısında bu süreçlerin 

içerisinde yer alarak istikrar sağlama amacına da hizmet etmiĢtir.  

Türkiye, uluslararası düzeyde askeri operasyonlara katkı sağlamanın yanı sıra güç 

kullanımına ve kullanma tehdidine de kimi zaman baĢvurarak askeri seçeneklerin güvenlik 

politikasında geçerli olduğunu gösterme ihtiyacı hissetmiĢtir. Bu ihtiyaç esas olarak 

karĢılaĢılan terör sorununa ve komĢularıyla yaĢanan gerilimlere bir yanıt olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle, doksanlı yıllar boyunca görülen güvenlik sorunlarının ağırlığı 

karĢısında Türkiye en sert ve kökten önlemleri almaya hazır olduğunu göstermeyi 

amaçlamıĢtır. Türkiye sert güç unsurlarını ve zorlayıcı diplomasiyi doksanlı yıllar boyunca 

güvenlik politikasında etkili bir Ģekilde kullanmaya çaba göstermiĢtir (Aksu, 2008). Örnek 

vermek gerekirse, PKK ile mücadele kapsamında Kuzey Irak‟ta gerçekleĢtirilen sınır ötesi 

operasyonlar, Kardak krizinde Yunanistan ile yaĢanan gerilim, Kıbrıs‟ta yaĢanan F-300 

füzeler krizi, Abdullah Öcalan‟ın yakalanması sürecinde Suriye‟ye uygulanan güç 

kullanma tehdidi bu kapsamda değerlendirilebilir (Güvenç, 2004: 918-928).  

Sert güç unsurlarının ve caydırıcılık politikalarının önem kazanması askeri 

yeteneklerin artırılmasını önemli bir konu haline getirmiĢtir. Doksanlı yıllarda gerek 

Yunanistan‟la yaĢanan gerginlikler, gerek komĢu ülkelerde artan silahlanma ve gerekse 

PKK ile mücadele nedeniyle askeri harcamalar büyük oranlarda artıĢ göstermiĢtir. Aynı 

zamanda seksenli yıllardan itibaren baĢlayan savunma sanayii projeleri artık somut 

sonuçlar vermeye baĢlamıĢtır. Bu geliĢmeler Türkiye‟nin askeri imkân ve yeteneklerini 

geliĢtirmiĢtir. TSK‟nın askeri stratejisinin artık sadece savunmaya dayalı olmaktan çıkıp 

taarruz harekâtlarını da içerecek Ģekilde geniĢletildiği görülmüĢtür (Güvenç, 1998). 

Özellikle sınır ötesi operasyon yeteneklerinin geliĢtirilmesi önemli bir geliĢmedir. 1999 

yılında Kosova‟da gerçekleĢtirilen NATO hava operasyonlarında Türk uçaklarının da 

taarruz görevi üstlenmeleri özellikle dikkat çekmektedir. TSK‟nın artan yeteneklerinin 

Türkiye‟yi uluslararası askeri operasyonlarda daha fazla rol üstlenme konusunda 

cesaretlendirdiği görülmektedir.  
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TSK‟nın yeteneklerindeki bu artıĢ doksanlı yıllarda Türkiye‟nin karĢılaĢtığı 

güvensizlikler düĢünüldüğünde doğal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ağır güvenlik 

sorunları karĢısında TSK‟nın en önemli güvenlik aracı haline geldiği görülmektedir. Ancak 

burada dikkat çeken mesele TSK‟nın sadece bir güvenlik aracı olmaktan çıkıp Türkiye‟nin 

tehdit algılamalarının tanımlanmasında ve izlenecek güvenlik politikalarının 

belirlenmesinde güçlü bir aktör haline gelmesidir. Bölücülük tehdidi karĢısında PKK ile 

mücadelede TSK inisiyatifi adeta tek baĢına ele almıĢtır. Ġrtica tehdidi karĢısında da 

TSK‟nın siyasete müdahale etmekten geri durmadığı ve bu tehdit karĢısında alınacak 

siyasal ve hukuki tedbirlerin MGK‟da belirlendiği görülmüĢtür. Doksanlı yıllar boyunca 

güvenlik politikasında ordunun çok güçlü bir etkinliği söz konusudur. Bu durumun bir 

nedeni karĢılaĢılan güvensizlikler olmuĢken bir diğer nedeni 1982 Anayasasının asker-sivil 

iliĢkilerinde askerlere tanıdığı güçlü konumdur. Ġç politikada ve normal siyasal süreçler 

içerisinde halledilmesi gereken sorunların güvenlikleĢtirildiği görülmüĢtür. DıĢ politika 

alanının da benzer Ģekilde güvenlikleĢtirilmiĢ bir alan olduğu söylenebilir. BaĢka bir 

deyiĢle TSK‟nın dıĢ politika konularında da etkin rol oynadığı örneklere rastlanmaktadır. 

Bu noktada Türkiye‟nin Ġsrail ile girdiği iliĢkiler dikkat çekicidir.  

Doksanların baĢından itibaren Filistin sorununda baĢlayan barıĢ süreci Türkiye‟nin 

Ġsrail ile Arap ülkelerine eĢit mesafeli bir politika izlemesini kolaylaĢtırmıĢ ve Türkiye bu 

süreçte Ġsrail ile iliĢkilerini güçlendirmeye baĢlamıĢtır. BarıĢ sürecinin sona ermesi Ġsrail 

ile kurulan yakınlığın Arap ülkeleriyle iliĢkileri bozacağı Ģüphelerini doğurmuĢ ve 

1994‟ten itibaren RP‟nin yükseliĢi Türkiye‟nin Ġsrail ile iliĢkileri bakımından kuĢku ve 

endiĢelere yol açmıĢtır (Özcan, 2004: 340-341). Ancak Türkiye‟nin bu süreçlerden 

etkilenmeden Ġsrail ile iliĢkilerini geliĢtirdiği ve özellikle askeri alanda yoğun bir ortaklığa 

girdiği gözlenmiĢtir. Dolayısıyla Ġsrail ile iliĢkiler bir iç politika meselesine dönüĢmüĢtür. 

MGSB‟de irtica en önemli tehditlerden biri sayılırken ve 28 ġubat süreciyle birlikte bu 

tehdide karĢı önlemler gündeme gelmiĢken RP‟nin iktidarda bulunması Ġsrail ile iliĢkiler 

nedeniyle siyasi iktidarla TSK‟yı karĢı karĢıya getirmiĢtir. Örneğin, Genelkurmay 

BaĢkanlığı‟nın 11 Haziran 1997 tarihli „irticai faaliyetler‟ konulu bilgilendirme 

toplantısında TSK‟nın Ġsrail ordusu ile girdiği yakın iliĢkiler nedeniyle RP‟li 

milletvekillerinin komutanlara yönelik eleĢtirilerinden duyulan rahatsızlık dile getirilmiĢtir 

(Özcan, 2004: 345). Kısacası, doksanlı yıllar boyunca Türkiye-Ġsrail iliĢkilerinin Türk 

kamuoyunda yarattığı bu tartıĢmalar iç güvenlik algılamaları ile dıĢ politikanın iç içe 
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geçmiĢ olduğunun ve TSK‟nın iç ve dıĢ politikada artan etkinliğinin bir örneğini 

oluĢturmaktadır.  
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4. TÜRKĠYE’NĠN ULUSAL GÜVENLĠĞĠNDE SÜREKLĠLĠK VE 

DEĞĠġĠM (1998-2012)  

Türkiye‟nin ulusal güvenliğinde 1998-2012 yılları arasında yaĢanan değiĢim önceki 

bölümdekilere benzer bir Ģekilde ele alınacaktır. Öncelikle Türkiye‟nin içinde bulunduğu 

güvenlik ortamı ortaya konulacak, uluslararası ve ulusal kültürel/kurumsal güvenlik 

çevresinde ortaya çıkan geliĢmelere yer verilecek ve ardından Türkiye‟nin yeni kimlik 

tanımları ve güvenlik kültüründe ortaya çıkan yeni algı ve değerlendirmelere yer 

verilecektir. Son olarak da bu tanımlar çerçevesinde güvenlik çıkarlarının ve politikalarının 

nasıl Ģekillendirildiği tartıĢılacaktır.  

4.1. Uluslararası Güvenlik Çevresi  

Bu kısımda uluslararası kültürel/kurumsal çevrede yaĢanan geliĢmeler 

değerlendirilecektir. Türkiye‟nin kimlik tanımlamalarında ve güvenlik kültüründe yaĢanan 

dönüĢümün uluslararası düzeyde yaĢanan geliĢmelerden ne yönde etkilendiği 

tartıĢılacaktır. Bu konu iki baĢlık altında ele alınacaktır. Öncelikle genel bir değerlendirme 

yapılacaktır. Uluslararası güvenliğin genel görünümü tasvir edilmeye çalıĢılacak, 

uluslararası siyasetteki ve güvenlik alanındaki baĢlıca dinamikler, büyük güçler arası 

iliĢkiler ve yeni güvenlik sorunları öncelikli olarak ele alınacaktır. Bu genel 

değerlendirmenin ardından Türkiye‟nin güvenlik kültürünü doğrudan etkileyen geliĢmelere 

yer verilecektir. Burada ağırlıklı olarak bölgesel güvenlikte yaĢanan geliĢmelere ve 

Türkiye‟nin dıĢ iliĢkilerine yer verilecektir. AB ve ABD ile iliĢkilerin yanı sıra komĢuluk 

iliĢkilerinde yaĢanan değiĢim ayrıntılı olarak tartıĢılacaktır.  

4.1.1. Uluslararası güvenliğin genel çerçevesi ve arka planı    

4.1.1.1. 11 Eylül sonrası uluslararası güvenlik  

Doğu bloğunun dağılması ve Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi, Batının ekonomik ve 

siyasal düzeninin rakipsiz kaldığı yorumlarına yol açmıĢ, ekonomide liberalizm, siyasal 

alanda demokrasi ile ifade edilen Batılı değerlerin tüm dünyada yaygınlaĢacağı beklentisi 

hâkim olmuĢtur. Ancak 2000‟li yıllara gelindiğinde durumun böyle olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Batıya alternatif olabilecek bir ideoloji ya da model söz konusu olmasa da baĢta ABD 
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olmak üzere Batı hegemonyasına tepki niteliğinde birçok geliĢme uluslararası güvenlik 

ortamını derinden etkilemiĢtir. Bu tepkilerin baĢında radikal Ġslamcılığın terör yoluyla 

Amerikan hegemonyasına kafa tutası gelmektedir. Bu noktada radikal Ġslamcı ideolojinin 

Batıya alternatif olabilecek modeller sunmayan, bunun yerine ABD‟nin hegemonik 

politikaları karĢısında tepkisel olarak ortaya çıkan bir hareket olduğunun altını yeniden 

çizmek gerekir. Bununla birlikte sözü edilen ideolojinin terör eylemleri uluslararası 

güvenliğin temel dinamiklerini etkileyen sonuçlar doğurmuĢtur. Bu olgunun en bariz 

örneği 11 Eylül saldırılarıdır. 11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide terör örgütüne bağlı 

kiĢilerce kaçırılan dört Amerikan uçağından ikisi New York‟taki Dünya Ticaret 

Merkezi‟nin ikiz kulelerine çarparak bu iki kuleyi çökertmiĢtir. Üçüncü uçak ABD 

Savunma Bakanlığı‟nı hedef almıĢtır. Dördüncü uçak ise Beyaz Saray‟a ya da Kongre 

binasına yönelmiĢ fakat hedefine ulaĢamadan yere çakılmıĢtır. El Kaide lideri Usame bin 

Ladin daha sonraları yayınladığı bir videoda saldırıların sorumluluğunu üstlenmiĢtir.   

11 Eylül sonrasında terörizm uluslararası güvenliğin ana gündem maddesi haline 

gelmiĢtir. Aslında terör sorunu uzun yıllardır var olan bir tehdittir fakat 11 Eylül‟ün 

ardından Amerikan yönetiminin kullandığı söylem teröre farklı bir boyut kazandırmıĢtır. 

Terörizm artık sadece bir tehdit olarak algılanmamıĢ, terörist ise nesnel olarak 

tanımlanabilir bir düĢman olarak görülmemiĢtir. BaĢka bir deyiĢle ABD‟nin karĢısında 

Soğuk SavaĢ yıllarında olduğu gibi meĢru bir rakip yoktur. Bunun yerine Ģeytani, alçak, 

barbar ve irrasyonel bir “öteki” vardır (Buzan ve Hansen, 2009: 243-244). Terörizme 

yönelik bu söylem iki önemli sonuç doğurmaktadır. Birincisi güvenlik-özgürlük dengesinin 

özgürlük aleyhine bozulmasıdır. 11 Eylül sonrasında terörün önlenmesi için bireysel 

özgürlüklere sınırlamalar getiren ve yönetimin yetkilerini geniĢleten Vatanseverlik Kanunu 

bu açıdan önem taĢımaktadır.
1
 Ġkinci sonuç ise uluslararası güvenliği ilgilendirmektedir. 

ABD BaĢkanı George W. Bush‟un (Text of George Bush's speech, 2001, 21 Eylül) 

saldırılardan kısa bir süre sonra yaptığı konuĢmasında “ya bizdensiniz ya teröristlerden” 

Ģeklinde ifade ettiği yaklaĢım teröre karĢı küresel bir mücadeleyi baĢlatmıĢ ve devletleri bu 

mücadelede taraf olmaya zorlamıĢtır. Uzun vadeli bakıldığında bu yaklaĢımın ABD‟nin 

dünya liderliğini yeniden üretmeyi hedeflediği görülmektedir. ABD bu terör eylemlerini 

                                                 
1
 Söz konusu kanun yürütme ve yargı organlarının izleme, gözetleme ve araĢtırma yetkilerini geniĢletmiĢ; 

hükümete herhangi bir siyasal grubu terörist olarak tanımlama yetkisi vermiĢ; ev ve iĢ yerlerinin habersiz 

aranmasını yasallaĢtırmıĢ; telefon dinleme ve internet iletiĢimini izleme yetkilerini artırmıĢ ve daha pek çok 

alanda bireysel özgürlükleri güvenlik gerekçesiyle sınırlamıĢtır (Turhan ve Aksu, 2011).  
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dünya politikasında temsil ettiği değerlere ve liderlik misyonuna yönelik saldırılar olarak 

algılamıĢtır. ABD‟nin verdiği tepki dünya uluslarını teröre karĢı mücadelede örgütleyerek 

liderliğini pekiĢtirmek ve tehdit olarak gördüğü unsurları askeri yöntemlerle defetmek 

Ģeklinde olmuĢtur.   

ABD‟nin terörle mücadele bağlamında attığı ilk adım bin Ladin‟in Ġslamcı Taliban 

rejiminin hâkim olduğu Afganistan‟da barındığı gerekçesiyle bu ülkeyi bombalamak 

olmuĢtur. ABD‟nin uğramıĢ olduğu saldırı gerekçe gösterilerek NATO AntlaĢmasının 5. 

Maddesi tarihte ilk kez uygulamaya konmuĢtur. Hava bombardımanının ardından karadan 

iĢgal baĢlamıĢtır. Aralık 2001‟de Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) kurulmuĢ 

ve Afganistan‟ın yönetimi uluslararası denetime girmiĢtir. Afganistan‟ın iĢgalinden çok 

kısa bir süre sonra 29 Ocak 2002‟de BaĢkan Bush Birliğin Durumu konuĢmasında önemli 

mesajlar vermiĢtir. KonuĢmasında Bush (Text of President Bush's 2002 State of the Union 

Address, 2002, 29 Ocak) Kuzey Kore, Ġran ve Irak gibi ülkeleri „Ģer ekseni‟ olarak 

tanımlamıĢ ve bu ülkelerle onların terörist müttefiklerine karĢı mücadelenin süreceği 

mesajını vermiĢtir. Bu konuĢma Irak‟a yönelik bir operasyonun iĢareti olarak algılanmıĢ, 

bu algı kısa bir süre sonra doğrulanmıĢtır.  

ABD‟nin Irak‟ı iĢgalinde gösterilen ilk gerekçe Irak Devlet BaĢkanı Saddam 

Hüseyin‟in El Kaide‟ye destek veriyor olmasıdır. Ġkinci gerekçe ise Irak‟ta bulunduğu 

iddia edilen kitle imha silahlarıdır. Saddam Hüseyin rejimiyle El Kaide arasındaki bağı 

ortaya koyan güçlü deliller olmadığı gibi Irak‟ta herhangi bir kitle imha silahının 

bulunmadığı artık ABD‟li yetkililerce de itiraf edilmiĢtir (Weisman, 2005, 9 Eylül). Bu 

durumda ABD‟nin asıl hedefinin dünya hegemonyasını yeniden üretmek olduğu 

anlaĢılmaktadır. ABD‟nin neden böyle bir politikaya ihtiyaç duyduğu ise dünya liderliği 

rolünün artık zayıflamaya baĢlamasında görülmektedir. Askeri açıdan ABD süper güç 

konumunu korumakta ve bu alanda henüz herhangi bir rakiple karĢı karĢıya 

bulunmamaktadır. Mevcut uluslararası siyasal ve hukuki düzenin de ABD üstünlüğünü 

önemli ölçüde yansıttığı görülmektedir. Ancak ekonomik alana bakıldığında ABD artık 

liderliğini Çin, Japonya, AB gibi aktörlerle paylaĢmak durumundadır. Dolayısıyla Bush 

döneminde ülke yönetiminde etkin olan yeni-muhafazakârlar Amerikan hegemonyasını 

sürdürmek için en güçlü olunan alana, yani askeri güce dayalı bir strateji izlemeyi tercih 

etmiĢlerdir.  
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Terörle mücadele stratejisinde izlenen ve Afganistan ve Irak‟ın iĢgaliyle sonuçlanan 

Amerikan politikaları istenen sonucu vermemiĢtir. Öncelikle savaĢların ekonomik yükü 

çok ağır olmuĢtur. Amerikalı ekonomistler Stiglitz ve Bilmes (2010) sadece Irak 

SavaĢı‟nın Amerikan ekonomisine getirdiği maliyetin üç trilyon doların üzerinde olduğunu 

iddia etmektedirler. SavaĢın toplumsal maliyetlerini ise hesaplamak kolay değildir. Diğer 

yandan ABD‟nin askeri iĢgale dayalı stratejisi Amerikan hegemonyasına karĢı yeni 

tepkilerin doğmasına neden olmuĢtur. Devletlerin etkinliklerini yayma yönteminin askeri 

olmaktan çıkarak kültürel ve ideolojik etkinliğe dönüĢtüğü bir ortamda ABD yumuĢak 

gücünü bir kenara iterek ciddi bir imaj kaybı yaĢamıĢtır (Oran, 2013a: 30). Bu imaj kaybı 

nedeniyle askeri seçeneklerin kullanılmadığı; Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde demokrasiyi tesis etmeyi amaçlayan projeler de Ģüpheyle karĢılanmıĢ 

ve istenilen sonuca ulaĢamamıĢtır. Büyük Ortadoğu Projesi ve Renkli Devrimler gibi 

süreçler ve politikalar her zaman karĢıt politikaları gündeme getirmiĢ ve istenilen düzeyde 

bir baĢarı elde edememiĢtir.  

4.1.1.2. Güçler dengesindeki geliĢmeler  

Güçler dengesi açısından ilk dikkat çekici geliĢme Atlantik‟in iki yakasında güvenlik 

konularına bakıĢ açısında yaĢanan farklılaĢmadır. ABD‟nin uluslararası güvenlikte askeri 

yöntemleri öne alan politikaları Avrupa‟da tepkilere yol açmıĢ ve Trans-Atlantik iliĢkileri 

bu süreçte hasar görmüĢtür. Afganistan‟a yönelik giriĢimde ortak hareket edilmiĢ olmakla 

birlikte Irak‟ın iĢgali sürecinde Fransa ve Almanya baĢta olmak üzere AB ülkeleri muhalif 

bir tutum sergilemiĢtir. ABD‟nin Ġngiltere‟yi ve bazı Doğu Avrupa ülkelerini yanına 

çekmesi AB içinde de bir bölünmeye neden olmuĢtur.  

Güvenlik politikalarındaki bu farklılaĢma esasen doksanlardan itibaren baĢlamıĢtır. 

AB‟nin güvenliğin askeri boyutunu ikinci planda tutan ve ekonomik, toplumsal, siyasal ve 

çevresel güvenlik sorunlarına daha fazla önem veren bir yaklaĢımı temsil etmesi söz 

konusu ayrıĢmanın temel nedenidir. Irak‟ın iĢgali sırasında ABD, Avrupa ülkelerinden 

yeterli desteği alamadığı gibi ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi, iklim değiĢikliğine dair 

Kyoto Protokolü, kara mayınlarının yasaklanmasına dair antlaĢma, Biyolojik ÇeĢitlilik 

AntlaĢması gibi oluĢumların halen dıĢında kalmaktadır (Cowles ve Egan, 2012: 16-18). 

AB‟nin güvenlik önceliklerinin değiĢmesi ve ABD‟nin güvenlik konularında tek taraflı 

hareket etmesi Trans-Atlantik iliĢkilerinde birtakım gerilimlere neden olmuĢtur. 2009 



149 

yılında Barack Obama‟nın BaĢkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD kötüleĢen imajını 

düzeltmek için birtakım adımlar atmıĢ ve bu adımlar AB‟nin desteğini almıĢtır. Obama 

döneminde iki taraf arasındaki yaklaĢım farklılıkları tamamen ortadan kalkmasa da 

iliĢkilerdeki bozulmanın daha fazla derinleĢmesi önlenmiĢtir.  

Trans-Atlantik iliĢkilerinin NATO düzleminde daha istikrarlı bir karakter sergilediği 

görülmektedir. Bush‟un BaĢkanlığı sırasında AB ile ABD arasındaki anlaĢmazlıklar 

NATO‟yu kısmen etkilemiĢ olsa da özellikle geniĢleme gibi konularda fikir birliği 

korunmuĢtur. YaĢanan temel sorunlar ise AB‟nin güvenlik alanında ABD‟den daha fazla 

özerklik peĢinde olması ve yükümlülüklerin paylaĢılması noktasında ABD‟nin Avrupa 

ülkelerinden daha fazla fedakârlık talep etmesi olmuĢtur. 2008 sonrasında ise Trans-

Atlantik ülkelerinin güvenliği açısından NATO‟nun kilit önemde olduğu vurgusu 

güçlenmiĢtir. ABD‟nin güvenlik önceliklerinin Avrupa‟dan Ortadoğu ve Asya‟ya kayması 

ittifak içerisinde halen birtakım anlaĢmazlıklara yol açmaktadır. Bu noktada ABD Avrupa 

ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstenmesini ve askeri harcamalarını artırmasını talep 

etmektedir (Sandler ve Shimizu, 2012). Ancak ittifakın Doğu Avrupa‟ya doğru 

geniĢlemesinin Rusya‟da yarattığı huzursuzluk Avrupa güvenliğinin önemini 

korumaktadır.  

NATO‟nun geniĢlemesi, Rusya‟nın „yakın çevre‟ olarak tanımladığı bir bölgede 

ABD ve Avrupa etkinliğinin artması anlamına gelmiĢtir. Bu geliĢme Rusya‟da ciddi 

endiĢelere yol açmıĢtır. 2000 yılında Vladimir Putin‟in Rusya Devlet BaĢkanlığına 

seçilmesi, Rusya‟nın bu tarihten itibaren yakın çevresinde daha katı bir politika izlemeye 

baĢlaması, artan petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla Rusya‟nın ekonomik anlamda toparlanması 

ve kendisini yeniden büyük güç olarak tanımlamaya baĢlaması Batı dünyası ile Rusya‟nın 

iliĢkilerini geren geliĢmeler olmuĢtur. 1999 yılında ilan edilen Rusya Ulusal Güvenlik 

Doktrini‟nde NATO‟nun geniĢlemesi en önemli tehdit ve tehlike olarak tanımlanmıĢtır 

(Kök, 2012: 187). Rus yakın çevresinde Batı etkinliğinin artması Rusya‟yı yeniden büyük 

güç olma yönünde politika ve stratejilere iten bir geliĢme olmuĢtur. Böylece Doğu Avrupa, 

Karadeniz havzası ve Kafkasya üzerinde Batılı ülkeler ile Rusya arasında yeni bir nüfuz 

mücadelesi baĢlamıĢtır. Bu mücadelenin en yoğun yaĢandığı iki ülke Gürcistan ve Ukrayna 

olmuĢtur. Bu iki ülkenin Batıyla yakınlaĢma ve uzun vadede NATO‟ya üye olma hedefleri 

Rusya tarafından tehdit olarak algılanmıĢtır. Rusya böyle bir sürece izin vermeyeceğini ve 

yakın çevresinde kendi iradesi dıĢında gerçekleĢecek oluĢumlara sert tepki vereceğini 2008 
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yılında Gürcistan SavaĢında göstermiĢtir (Özkan, 2012). Batılı ülkelerin Rus yakın 

çevresinde attığı adımlar Rusya‟yı daha sert politikalara itmekte ve küresel güç 

dengelerinde yeni çatıĢma alanları yaratmaktadır.  

Güç dengeleri bağlamında bir diğer geliĢme Çin‟in yükseliĢidir. Çin‟in ekonomik 

alanda olağanüstü bir hızla geliĢmesi ve giderek daha aktif bir diplomasiye yönelmesi 

dünya politikası ve uluslararası güvenlik bağlamında önemli sonuçlar doğurma potansiyeli 

taĢımaktadır. Çin‟in etkisi arttıkça uluslararası sistemin kurallarını ve kurumlarını yeniden 

biçimlendirme gayretine gireceği ve sistemdeki diğer devletlerin –baĢta ABD‟nin- bu 

durumu tehdit olarak algılayacağı Ģeklindeki öngörüler giderek daha fazla 

dillendirilmektedir (Ikenbery, 2008: 23). Henüz Çin‟in Ortadoğu‟daki ya da uluslararası 

güvenlik açısından önem taĢıyan diğer sıcak bölgelerdeki sorunlara etkin bir Ģekilde 

müdahil olmadığı gözlenmektedir. Bununla birlikte Çin her geçen gün yakın 

coğrafyasındaki etkinliğini artırmaktadır. Uzun vadede bakıldığında Çin ile ABD 

arasındaki rekabetin artacağını söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Obama yönetiminin 

Arap baharı öncesinde Asya‟ya daha fazla önem veren ve güvenlik önceliklerinin Asya‟ya 

kaydığını gösteren söylemleri yoğunlaĢmıĢtır. Bu anlamda Asya Pivot Stratejisi dikkat 

çekicidir (Campbell ve Andrews, 2013; Ross, 2012) fakat Ortadoğu‟daki geliĢmeler bu 

stratejiyi Ģimdilik gündemin arka sıralarına itmiĢtir.  

Güç dengeleri bağlamında son olarak bölgesel düzeyde güçlerini artıran ve dünya 

politikasında etkilerini geniĢletme çabasında olan devletlere değinmek gerekmektedir. 

Çin‟in yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika vb. ülkelerin giderek 

ekonomik güçlerini artırmaları ve bölgesel rolleriyle uluslararası pozisyonlarını 

güçlendirme çabaları son yıllarda daha fazla tartıĢılır olmaktadır. Bu devletler genellikle 

orta büyüklükte güçler, yükselen güçler ya da bölgesel güçler Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Söz konusu devletlerin uluslararası politikada daha fazla söz sahibi olma arayıĢları 

Brezilya, Hindistan, Almanya ve Japonya‟nın BM Güvenlik Konseyi‟nde daimi üyelik 

talep etmelerinde ve Brezilya ile Hindistan‟ın G20‟nin kuruluĢ sürecinde öncü rol 

oynamalarında açıkça gözlenmiĢtir (Schirm, 2010: 198). G20, dünyanın en büyük 19 

ekonomisinden ve AB Komisyonu‟ndan oluĢan bir grubu temsil etmektedir. G8‟in yerini 

alan bu grup dünyanın yükselen ekonomilerinin hem dünya ekonomisi ve ticaretinde hem 

siyasal alanda seslerini duyurmalarına imkân sağlayan bir platforma dönüĢmüĢtür. Bu 
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süreç özellikle ekonomik düzeyde yeni güç dengelerini yansıtması bakımından önem 

taĢımaktadır.  

4.1.1.3. KüreselleĢen dünyada yeni tehditler  

1980 sonrasında yeni-liberal politikaların yükseliĢiyle birlikte hız kazanan 

küreselleĢme olgusu bilgi, iletiĢim ve ulaĢım teknolojilerinde yaĢanan olağanüstü hızdaki 

ilerlemeyle yeni bir boyut kazanmıĢtır. Bu geliĢmenin ekonomi alanında yarattığı 

sonuçlara ve ekonomik güvenlik sorunlarına bir sonraki baĢlıkta değinilecektir. Bu baĢlıkta 

ise uluslararası güvenlik alanında yeni tehditlerin doğuĢunda ya da var olan tehditlerin 

ağırlaĢmasında küreselleĢmenin oynadığı role yer verilecektir. Bu tehditlerin baĢında 

konvansiyonel silahların ve kitle imha silahlarının yayılması gelmektedir. Soğuk SavaĢ 

döneminde bloklar arası nükleer bir çatıĢmaya yol açması ihtimaline karĢı çeĢitli 

mekanizmalarla denetim altıda tutulabilen bölgesel ve yerel çatıĢmalar Soğuk SavaĢ 

sonrası dönemde blokların ortadan kalkmasıyla artıĢ göstermiĢtir. Buna paralel olarak 

silahlanma alanında da denetim mekanizmalarının zayıfladığı görülmüĢtür (Erdoğan, 

2013a: 277-278). Bu durum geri kalmıĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde silahlanma 

harcamalarının artmasına ve konvansiyonel silahlarla kitle imha silahlarının yayılmasına 

neden olmuĢtur. Silah teminini kolaylaĢtıran ve ucuzlaĢtıran ve aynı zamanda çatıĢma 

nedenlerini artıran küreselleĢme süreçlerinin etkisiyle silah talebinde önemli bir artıĢ 

gözlenmiĢtir. Diğer yandan söz konusu silahların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali 

uluslararası güvenlik açısından ciddi bir risk yaratmaktadır.  

KüreselleĢmenin tetiklediği bir diğer tehdit unsuru uluslararası örgütlü suçlardır. 

Silah ve uyuĢturucu kaçakçılığı, insan ticareti, kara para aklama gibi birçok örgütlü suçun 

önemli birer tehdit olarak algılandığı görülmektedir. KüreselleĢme ile örgütlü suçlardaki 

artıĢ arasında yakın bir iliĢki söz konusudur. Mittelman (2000) uluslararası suç örgütlerinde 

ve yasa dıĢı ekonomik faaliyetlerde görülen artıĢın ekonomik liberalleĢme ve piyasa 

güçlerinin küreselleĢme aracılığıyla yayılması karĢısında gösterilen bir tepki olduğunu ileri 

sürmektedir. Diğer yandan baĢarısız devletler olarak tanımlanan kurumsal ve örgütsel 

yeterlilikleri zayıf devletlerde ve yerel çatıĢmaların yaĢandığı istikrarsız ülkelerde bu gibi 

suç örgütlerinin yerleĢebilecekleri uygun alanlar oluĢmaktadır. Ġç savaĢın yaĢandığı 

Somali‟de otorite boĢluğundan yararlanan korsanların uluslararası deniz ticaretine 

verdikleri zararlar bu açıdan örnek olarak gösterilebilir.  
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Son yıllarda önemi artan güvenlik sorunlarından biri uluslararası göçtür. Esasen göç 

olgusu tarihin her döneminde rastlanan ve genellikle ekonomik nedenlerden ve daha iyi 

yaĢam koĢullarına ulaĢma amacından kaynaklanan bir olgudur. Yirmi birinci yüzyılda göçü 

bir güvenlik sorunu haline getiren etken ise göçe neden olan ekonomik gerekçelere siyasal 

nedenlerin ve güvenlik gerekçelerinin eklenmiĢ olmasıdır (Bali, 2007: 471). Bu bağlamda 

yasadıĢı göç ve çatıĢma bölgelerinden kaçan mülteci sorunları uluslararası güvenliğin 

önemli gündem maddelerinden ikisini oluĢturmaktadır. Bu göç hareketleri özellikle hedef 

ülkelerin ekonomik, siyasal ve toplumsal düzenlerine verdiği zararlar nedeniyle bir risk 

olarak algılanmaktadır. Ayrıca yeni kimlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Batılı devletlerde 

uluslararası göç hareketlerinin ve göçmen sorunlarının giderek güvenlik politikaları 

kapsamında değerlendirildiği gözlenmektedir.  

KüreselleĢme ve güvenlik iliĢkisinde dikkat çekilmesi gereken bir baĢka konu etnik 

ve dini temelli çatıĢmalardaki artıĢtır. Soğuk SavaĢ sonrasında bölgesel ve yerel 

çatıĢmaların artıĢına önceki sayfalarda dikkat çekilmiĢ, bu çatıĢmaları belirli ölçüde 

dizginleyen iki kutuplu sistemin ortadan kalkmasının bölgesel güvenlikte yarattığı 

sonuçlara değinilmiĢtir. Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesinin toplumsal ideolojiler üzerinde 

oluĢturduğu etkilerin yanı sıra küreselleĢmenin yarattığı uluslararası eĢitsizlikler özellikle 

ulus altı toplulukların kendilerini etnik ya da dini kimlikleriyle ifade etmelerinin önünü 

açmıĢtır. Bu yeni aidiyetler yeni çatıĢmalar için uygun bir zemin oluĢturmuĢtur. Özellikle 

baĢat gruplar ile azınlıklar arasındaki kültürel farklılıkların çatıĢma riskini artırdığı 

görülmektedir (Fearon ve Laitin, 1999: 2). Bu geliĢmenin yol açtığı bir diğer güvenlik 

sorunu ise uluslararası toplumun Ģiddete maruz kalan topluluklara karĢı 

sorumluluklarından kaynaklanmaktadır. Koruma sorumluluğu kavramı ile ifade edilen bu 

yeni yaklaĢım bireylerin güvenliklerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olan 

devletlerin bu görevlerini yerine getiremedikleri ya da getirmek istemedikleri durumlarda 

uluslararası toplumda hâkim olan içiĢlerine karıĢmama ilkesinin yerini uluslararası koruma 

sorumluluğu ilkesine bırakması gerektiği düĢüncesine dayanmaktadır (International 

Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001: xi).  

Son olarak çevresel güvenlik sorunlarına dikkat çekmek gerekmektedir. Çevre 

sorunları sanayileĢmenin bir sonucu olarak geçmiĢten günümüze gelen sorunlardır fakat 

günümüzde güvenlikle iliĢkili olarak ele alınmaktadır. Çevresel güvenlik sorunları doğal 

kaynakların korunmasından küresel iklim değiĢikliğine kadar geniĢ bir alanı 



153 

kapsamaktadır. Tüm insanlığın ve onun üzerinde yaĢadığı gezegenin geleceğini 

ilgilendirmesi bakımından önem taĢımaktadır. Bu alanda alınacak önlemlerin de tek bir 

devletin çabasıyla değil tüm dünyanın ortak giriĢimiyle baĢarıya ulaĢacağı söylenebilir. 

Son yıllarda çevre sorunlarına dair farkındalığın arttığı ve uluslararası düzeyde çeĢitli 

oluĢumların ortaya çıktığı görülmektedir (Dalby, 2008). Bununla birlikte ABD gibi 

uluslararası güvenlik gündemini belirleme gücüne sahip devletlerin güvenlik 

politikalarında çevre sorunlarına ikincil bir önem atfetmesi birtakım engeller 

yaratmaktadır. Diğer yandan geliĢmekte olan ülkelerin çevre sorunlarının esas sorumlusu 

olarak ileri sanayi ülkelerini görmeleri ve onlardan daha az fedakârlıkta bulunmak 

istemeleri de sorunlar doğurmaktadır. Henüz tüm devletlerin ortak ve kararlı bir iradeyle 

çevre sorunlarıyla mücadeleye giriĢtiklerini söylemek zor olsa da bu konudaki 

farkındalığın giderek arttığı ifade edilebilir.  

4.1.1.4. KüreselleĢme ve ekonomik güvenlik  

KüreselleĢme süreci öncelikle üretim yapılarını değiĢtirmiĢtir. Teknolojik ilerleme 

bilgisayara dayalı esnek üretim biçimlerini doğurmuĢtur. Böylece iĢçilerin ve iĢyerlerinin, 

çalıĢma sürelerinin ve ücretlerin esnekleĢmesi söz konusu olmuĢtur. Bu durum beyaz 

yakalı masa baĢı çalıĢanlarını ön plana çıkarmıĢ; kol emeğine dayalı üretimin ise ucuz iĢçi 

bulunabilen, sosyal güvenliğin zayıf olduğu, denetimlerin az olduğu ülkelere kaymasına 

yol açmıĢtır. Çoğu Batılı Ģirket, fabrikalarını Asya ülkelerine taĢımaya baĢlamıĢtır. Asya 

ekonomilerinin ihracata dayalı yükseliĢlerinde bu geliĢmenin etkisi büyük olmuĢtur. Esnek 

üretim tarzı tüketim alıĢkanlıklarını da etkilemiĢtir. SipariĢ miktarı kadar, tüketicinin 

tercihine göre belirlenen miktar ve çeĢitlilikte, hemen sevk edilecek biçimde üretim 

mümkün olmuĢtur. Bu süreç gümrük duvarlarının aĢınmasıyla birlikte iĢlemiĢ, tüm dünyayı 

tek ve büyük bir pazar haline getirmiĢtir.  

Bilgi teknolojisindeki geliĢme sermayenin büyük bir akıĢkanlık kazanmasına izin 

vermiĢtir. Bu akıĢkanlık sermayenin büyük bir hızla bir yerden bir yere aktarılması 

sayesinde dünyanın her yerinden toplanan sermayenin hem sıcak para olarak yüksek faizin 

olduğu ülkelere akmasıyla hem de Ģirketlerin karmaĢık ve uluslararası bir mülkiyet 

yapısına sahip olmasıyla sonuçlanmıĢtır. Sıcak paranın bu hızlı giriĢ çıkıĢları finansal 

karlılığın yüksek olduğu az geliĢmiĢ ülkelerde yapay bir refah artıĢı yaratmıĢ fakat bu ülke 

ekonomilerini fazlasıyla kırılgan hale getirmiĢtir. Dolayısıyla küreselleĢme sadece 
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uluslararası ticaretin geniĢlemesi değil ulusal ekonomilerin ve tüm ekonomik birimlerin 

daha yoğun bir etkileĢim içine girmeleri ve karĢılıklı bağımlılığın artması anlamına 

gelmiĢtir.  

Artan karĢılıklı bağımlılık ve yeni-liberal politikalar sonucu sermayenin serbest 

dolaĢımı küresel krizlerin çok daha sık bir Ģekilde yaĢanmasına neden olmuĢtur. Doksanlı 

yıllardan baĢlayarak çok sayıda finansal kriz yaĢanmıĢtır. 1994-1995 yıllarında Latin 

Amerika‟da, aynı yıllarda Türkiye‟de, 1997-1998‟de Doğu Asya‟da, 1998‟de Rusya‟da, 

2000-2001‟de Türkiye‟de ve 2001‟de Arjantin‟de yaĢanan ekonomik krizler finansal 

krizlerin bölgeselleĢme eğiliminde olduğunu fakat önceki dönemlere göre daha sık 

yaĢandığını, yayılma eğilimi taĢıdığını ve dalgalar halinde birçok bölge ve ülke 

ekonomisini etkilemeye baĢladığını göstermektedir. Bu krizlerin ortak özelliği ise yoğun 

sermaye giriĢ çıkıĢları ve makroekonomik göstergelerdeki bozukluklar olmuĢtur (Delice, 

2003: 66-67).  

2001 yılında yaĢanan kriz Asya ülkelerinde baĢlamıĢ, Avrupa ve Amerika kıtalarını 

nispeten az etkilemiĢtir. 2008‟de ise ABD baĢta olmak üzere Batılı geliĢmiĢ ülkeler büyük 

bir finansal krizle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Konut kredisi alanında faaliyet gösteren 

finans Ģirketlerinin girdiği darboğaz konut fiyatlarını düĢürmüĢ, konut kredisi kullanan 

borçlular borçlarını ödemeyip evlerinden vazgeçmiĢ, bu Ģirketlere yatırım yapan bankalar 

krizden büyük ölçüde etkilenmiĢlerdir. YaĢanan finansal kriz küresel çapta büyük bir 

sarsıntı yaratmıĢ ve birçok ulusal ekonomi durgunluğa girmiĢtir. Bu süreçte bazı geliĢmiĢ 

Avrupa ülkelerinin kredi notları düĢmüĢtür. Yunanistan baĢta olmak üzere Ġrlanda, Ġtalya, 

Ġspanya, Portekiz gibi ülkeler kamu borçları ve bütçe açıkları ile baĢa çıkmakta zorlanmıĢ, 

iflasın eĢiğine gelmiĢlerdir. Avro bölgesinin geleceği ciddi Ģekilde tartıĢılmaya baĢlanmıĢ, 

Avrupa Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası gibi uluslararası 

kuruluĢlar bu ülkelerin ekonomilerini kurtarmak için büyük destek paketleri 

açıklamıĢlardır. Böylece finansal krizler, yarattıkları küresel çaplı etkilerle uluslararası 

güvenlikte ekonomik anlamda ciddi sorunlara neden olmuĢtur.  

2008 krizinde ve sonrasında yaĢananlar ekonomik meselelerin önemli ulusal 

güvenlik sorunlarına yol açabildiğini göstermiĢtir. Ekonomik güvenlik yeni bir kavram 

değildir fakat daha önceleri bir devletin güvenlik politikalarında kullandığı ekonomik 

araçları ya da bir devletin diğer devletlerin ekonomik araçları karĢısındaki kırılganlığını 
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ifade etmek için kullanılmıĢtır. KüreselleĢmenin yükseliĢi, finansal krizlerin sıkça 

yaĢanması ve tüm dünyayı tehdit eder hale gelmesi beklenmeyen Ģokların ve ekonomik 

kırılganlığın getirdiği risklere önem veren bir ekonomik güvenlik tanımını gerektirmiĢtir 

(Kahler, 2005: 23). Bu durum ekonomik açıdan karmaĢık bir uluslararası güvenlik ortamı 

yaratmıĢtır. Artan karĢılıklı bağımlılık ile çok uluslu Ģirketlerin karmaĢık üretim ve 

sermaye iliĢkileri ekonomik yaptırımlar gibi güvenlik araçlarının kullanımını 

zorlaĢtırmıĢtır. Ġç içe geçen ekonomiler güvenliğin ekonomik boyutunu da ulusal olmaktan 

çıkarıp küresel bir güvenlik sorununa dönüĢtürmektedir.  

4.1.2. Türkiye’nin dıĢ iliĢkileri ve bölgesel güvenlik ortamı     

4.1.2.1. Avrupa Birliği ile iliĢkiler  

Türkiye‟nin doksanlı yıllarda AB geniĢleme sürecinin dıĢında kalması yalnızlaĢma 

endiĢeleri doğurmuĢ ve ulusal güvenlik alanına olumsuz etkilerde bulunmuĢtur. Soğuk 

SavaĢ sonrasında AT‟nin AB‟ye dönüĢmesi, Doğu bloğunun dağılması ve Almanya‟nın 

birleĢmesi AB açısından yeni bir gündem yaratmıĢtır. Bu gündem Birliğin geniĢlemesidir. 

Almanya‟nın birleĢmesinin ardından 1995 yılında Avusturya, Ġsveç ve Finlandiya da 

Birliğe katılmıĢtır. Fakat asıl önemli geniĢleme dalgası Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 

Balkan ülkelerinin üyeliğiyle gerçekleĢmiĢtir. 1997 Lüksemburg Zirvesi bu bağlamda 

büyük önem taĢımaktadır.
1
  

Önemli geliĢmelerin yaĢandığı geniĢleme sürecinde Türkiye dıĢarıda tutulmuĢtur. 

Zirvenin sonuç bildirisinde Türkiye‟nin tam üyeliğe ehil olduğu teyit edilmiĢ fakat 

müzakerelerin baĢlaması için siyasal ve ekonomik koĢulların yeterli olmadığı ifade 

edilmiĢtir. Ġnsan haklarının iyileĢtirilmesi, azınlıkların korunması, Yunanistan‟la yaĢanan 

sorunlarda somut adımlar atılması ve Kıbrıs meselesinde BM bünyesinde yürütülen 

müzakerelere destek verilmesi Zirve bildirisinde adeta adaylık statüsü için ön Ģart olarak 

ortaya konulmuĢtur (European Council, 1997, 12-13 December). Bu geliĢme Türkiye‟de 

büyük hayal kırıklığı yaratmıĢ ve sert bir tepki verilmiĢtir. AB‟nin bu tercihinde kimlik 

                                                 
1
 Bu zirvede on bir ülkeye aday ülke statüsü verilmiĢtir: Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya. 

Bu ülkelerden dokuz tanesi 2004 yılında tam üye olurken, diğer iki ülke olan Bulgaristan ve Romanya 2007 

yılında tam üye olmuĢtur. Diğer yandan 1998 yılında adaylık statüsü kazanan Malta 2004 yılında üye 

olacaktır.  
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faktörü önemli bir rol oynamıĢtır. AB Lüksemburg Zirvesinde resmen tanıdığı üye 

adaylarını kimlik açısından kendisine ait görmüĢ ve Soğuk SavaĢ‟ın yapay bölünmesinin 

sona ermesiyle bütünleĢmeyi doğal bir süreç olarak tanımlamıĢtır. Türkiye ise Avrupa‟nın 

bir parçası olarak görülmemiĢ, AB üyeliği noktasında fiziki ve demografik açıdan büyük 

ve siyasi bakımdan sorunlu bir ülke olarak kabul edilmiĢtir (Baykal ve Arat, 2006: 348).  

Lüksemburg Zirvesi‟nin ardından AB‟de bir strateji değiĢikliğinin yaĢandığı 

görülmektedir. Bu tarihten itibaren AB Türkiye‟nin üyelik sürecini diğer aday ülkelerden 

farklı görmeye, tam üyelik sözü vermeden açık uçlu olarak sürdürmeye devam etmiĢtir 

fakat Türkiye‟nin AB‟den tamamen uzaklaĢmasına neden olacak politikalardan uzak 

durmaya baĢlamıĢtır. Böylece AB Komisyonu, adaylık statüsü tanınan diğer ülkelerle 

birlikte Türkiye için de 1998 yılında Ġlerleme Raporu hazırlamıĢtır. Bu raporda da Türkiye 

diğer aday ülkelerden ayrı tutulmuĢtur (European Commission, 1998, 4 November). Ancak 

1999 yılındaki Ġlerleme Raporunda Türkiye‟nin adaylık statüsü alabileceği belirtilmiĢtir. 

Raporda Kopenhag Siyasi Kriterleri halen sağlanamamıĢ olmakla birlikte demokratik 

düzenin temel gerekliliklerinin mevcut olduğu belirtilmiĢ ve 1999 Helsinki Zirvesi‟nde 

adaylık statüsünün tanınacağına dair beklentiler güçlenmiĢtir (European Commission, 

1999, 13 October). Nitekim bu beklentiler haklı çıkmıĢ ve Türkiye‟nin adaylık statüsü 

1999 Helsinki Zirvesi‟nde tescil edilmiĢtir.  

Adaylık statüsünün tanınmasının ardından tam üyelik süreci genel olarak iki aĢamaya 

ayrılmaktadır. Birincisi, adaylığın ilanından müzakerelerin baĢlamasına kadar geçen süreç; 

ikincisi ise tam üyelikle sonuçlanacak müzakere sürecidir. Üyelik sürecinin her bir 

aĢamasında bazı koĢulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Türkiye buna dayanılarak 

müzakere sürecinin dıĢında tutulmuĢ, öncelikle Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi 

beklenmiĢtir (Grabbe, 2003: 316). Helsinki Zirvesi‟nin ardından Türkiye, bu kriterleri 

yerine getirmek için yoğun bir çaba içine girmiĢtir. Bu kriterler somut politikaları değil 

genel ilkeleri tanımlamaktadır. Bu ilkeler demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve 

azınlıkların korunması gibi koĢulları içermektedir. Görüldüğü gibi bu ilkeler doğrudan 

ulusal güvenlik politikasına atıf yapmamaktadır. Fakat Katılım Ortaklığı (European 

Council, 2001) belgesinde daha somut bir Ģekilde ifade edildiği gibi Kopenhag Siyasal 

Kriterleri gereği ulusal güvenlik politikasının tanımlanmasında askeri bürokrasinin 

etkinliğinin azaltılması, MGK‟nın görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanması, ulusal 

güvenlik kapsamında değerlendirilen iç siyasal sorunların olağan siyasal süreçlere 
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taĢınması gibi konular Türkiye‟nin üyelik sürecinde en önemli gündem maddelerini 

oluĢturmuĢtur. Bu doğrultuda Türkiye, özellikle 2001-2004 yılları arasında, ulusal güvenlik 

alanını ve diğer birçok alanı içeren kapsamlı bir reform süreci geçirmiĢtir (Özbudun, 2007; 

Aydın ve Keyman, 2004). Doksanlı yıllarda Türkiye‟nin iç ve dıĢ politikasını belirleyen 

yoğun güvenlik gündeminin normalleĢmesi adına bu reformlar önemli bir rol oynamıĢtır. 

BaĢka bir ifadeyle AB üyelik süreci ve güvenlik alanında gerçekleĢtirilen reformlar 

Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikasının dönüĢümü açısından ihtiyaç duyulan zemini 

hazırlayan en önemli unsurlardan biri olmuĢtur.  

GerçekleĢtirilen reformlar sonrasında Türkiye‟nin Kopenhag Siyasi Kriterlerine 

uyum sağladığını kabul eden ve üyelik müzakerelerinin baĢlamasını sağlayacak zirve 

Aralık 2004‟te Brüksel‟de gerçekleĢtirilmiĢtir fakat bu tarihten itibaren AB ile iliĢkilerde 

birtakım sorunların da yaĢanmaya baĢladığı görülecektir. Ġlk olarak 1963 Ankara 

AntlaĢması‟nın 2004 yılında AB‟ye yeni katılan ülkeleri de içerecek Ģekilde geniĢletilmesi 

gerekmiĢtir. Bu ülkeler arasında GKRY‟nin de yer alması sorun yaratmıĢ ve Türkiye bu 

antlaĢmayı gerekli Ģekilde geniĢletecek ek protokolü imzalamakla birlikte bu protokolün 

herhangi bir biçimde „Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin tanınması anlamına gelmediğini belirten bir 

deklarasyon yayımlamıĢtır. Buna karĢılık AB bir karĢı protokol yayımlayarak Türkiye‟ye 

tepki göstermiĢtir (Aksu, 2007: 43). Tüm bunlara rağmen üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 

tarihi itibariyle baĢlamıĢtır. Müzakere sürecinin baĢlamasıyla birlikte tarama süreci 2006 

yılında tamamlanmıĢ ve müzakere baĢlıkları açılmaya baĢlamıĢtır. Fakat 2012 itibariyle 33 

baĢlıktan yalnızca 13 tanesi açılmıĢ ve 8 baĢlık Türkiye‟nin yukarıda bahsedilen ek 

protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bloke 

edilmiĢtir. Bu durum müzakere sürecinin fiilen durma noktasına geldiğini göstermektedir. 

Kısacası müzakerelerin baĢlamasının ardından Türkiye-AB iliĢkilerinin tedricen 

durgunlaĢtığı, kimi iyileĢtirme çabaları gündeme gelse de yakın vadede müzakere sürecinin 

yeniden hız kazanmasının mümkün olmadığı gözlenmektedir.  

Türkiye-AB iliĢkileri her ne kadar ciddi bir duraklamaya girmiĢ olsa da bu tezde 

Türkiye‟nin güvenlik politikasında gerçekleĢtiği ileri sürülen değiĢimi mümkün kılan en 

önemli unsurlardan biri üyelik sürecinin gerektirdiği demokratik reformlar olmuĢtur. 

Özellikle güvenlik politikasının anayasal zemini bu reformlar sonrasında köklü bir değiĢim 

geçirmiĢtir. Asker-sivil iliĢkilerinin normalleĢmesini sağlayan bu reformlar Türkiye‟nin 

tehdit algılamalarının da değiĢmesine neden olmuĢtur. Söz konusu değiĢimde birçok etken 
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rol alsa da iç tehdit tanımlarının değiĢmesi, söz konusu sorunların güvenlik dıĢına 

çıkarılması ve siyasal süreçlerde çözüm arayıĢlarının güçlü bir Ģekilde gündeme gelmesi bu 

reformlar sonrasında gerçekleĢmiĢtir. Ulusal güvenlik çevresi ele alınırken güvenlik 

alanındaki reformlara daha ayrıntılı olarak yer verilecek ve somut sonuçları ayrıca 

tartıĢılacaktır.  

4.1.2.2. Transatlantik iliĢkilerinde Türkiye   

Türkiye‟nin AB üyelik sürecinde, güvenlik alanındaki reformların yanı sıra dikkat 

çeken geliĢmelerden bir diğeri iki tarafın güvenlik ihtiyaçlarında yaĢanan benzeĢmedir. 

Doksanlı yıllarda Türkiye ile AB‟nin karĢılaĢtıkları tehditlerin ve güvenlik ihtiyaçlarının 

farklılaĢması iki tarafın güvenlik kültürlerinde de belli bir farklılaĢmaya yol açmıĢ ve 

Türkiye‟nin üyeliği yönünde güçlü adımlar atılamamıĢtır. Türkiye‟ye adaylık statüsünün 

tanındığı 1999 yılı sonrası geliĢmeler ise güvenlik kültürlerindeki bu farklılaĢmanın bir 

ölçüde giderilmesi ile sonuçlanmıĢtır. Öncelikle, AB savunma yeteneklerini artırmak ve bu 

yeteneklerine askeri boyut kazandırmak için önemli adımlar atmıĢtır. Bu geliĢmeler 

Türkiye‟nin AB‟ye aday ülke olarak ilan edilmesiyle aynı tarihlere denk gelmektedir. 

Örneğin, 1999 Helsinki Zirvesi aynı zamanda AB‟nin askeri gücünü oluĢturması 

amaçlanan Helsinki Temel Hedeflerinin de açıklandığı zirvedir. Bu nedenle Türkiye‟ye 

adaylık statüsü tanınırken Türkiye‟nin AB‟nin askeri yeteneklerine yapacağı katkıların da 

hesap edildiği söylenebilir (Bilgin, 2001: 38). Türkiye ise 1999 sonrasında ulusal güvenlik 

politikasında yaĢadığı dönüĢüm sonucu devlet merkezli, Hobbesçu, sıfır toplamlı ve 

gerçekçi yaklaĢımın hâkim olduğu güvenlik politikasını terk etmeye baĢlamıĢtır. Bu 

dönüĢüm AB‟nin güvenlik kültürü ile Türkiye‟nin güvenlik kültürü arasında belli bir 

yakınlaĢma doğurmuĢtur. Böylece iki tarafın güvenlik kültürleri birbirine yakınlaĢan bir 

eğilim sergilemiĢtir (Herd, 2009: 61).  

Güvenlik kültürlerindeki yakınlaĢmanın ilk nedeni küreselleĢme sürecinin getirdiği 

yeni güvenlik sorunlarının ortak tehditler olarak önem kazanmalarıdır. Türkiye‟nin 

güvenlik tanımında toprak bütünlüğünün, ulusal kimliğin ve bağımsızlığın korunmasının 

yanı sıra yeni tehdit algılamalarının önem kazandığı görülmektedir. DıĢiĢleri Bakanlığı 

(2014a) tehdit tanımlamalarını Ģu Ģekilde ifade etmektedir:  

Uluslararası barıĢ ve istikrarın korunması ve böylelikle sürdürülebilir kalkınma ve insan 

geliĢimi için ihtiyaç duyulan güvenlik ve huzur ortamının tesis edilmesi genel hedefi 
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oluĢturmaya devam etmektedir. Bu hedefe ulaĢılmasında, ülkelerin toprak bütünlüğünün 

korunması, kollektif savunma ve kriz yönetim operasyonlarına katkıda bulunulması 

(barıĢı koruma, insani yardım ve polis görevleri vb.),  Kitle Ġmha Silahlarının (KĠS) ve 

bunların fırlatma vasıtalarının yayılmasının önlenmesi, silahsızlanmanın teĢvik edilmesi 

gibi unsurlar önemini korumaktadır. Bunun yanısıra, istikrara katkı amacıyla 

uluslararası iĢbirliğinin küresel ölçekte artırılması ve ortaklığa, diyaloğa ve yumuĢak 

güce dayalı güvenlik anlayıĢı da giderek ön plana çıkmaktadır. Türkiye bu konudaki 

önemli potansiyelini merkezinde bulunduğu geniĢ coğrafyada daha da etkin Ģekilde 

seferber etmeye baĢlamıĢtır. Öte yandan, terörizm, organize suç, temel kaynakların 

azalması veya tehdit edilmesi, silahlı çatıĢmalar sonucu insanların kontrol dıĢı kitlesel 

hareketleri ve siber saldırı gibi sınamalar 21.yüzyılda uluslararası güvenlik konusunda 

ortak çabalarla mukabele edilmesi gereken sınamalar haline gelmiĢtir.  

Güvenliğin bu yeni boyutları AB güvenlik politikasında da önemli bir yer kaplamaktadır. 

Avrupa Güvenlik Strateji Belgesi, AB‟nin karĢılaĢtığı en önemli güvenlik sorunlarını 

terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel çatıĢmalar, devlet baĢarısızlığı, 

organize suç Ģeklinde sıralamıĢtır (Solana, 2003). Bu geliĢmeler Türkiye ile AB arasında 

güvenlik alanında iĢbirliği imkânları doğurmuĢtur (Desai, 2005: 377-379).  

Türkiye ile AB arasındaki iĢbirliği imkânları birçok alanı kapsamaktadır. Örneğin 

giderek bir enerji koridoru haline gelen Türkiye Avrupa enerji güvenliği için daha fazla 

önem taĢımaya baĢlamıĢtır. Ortadoğu, Afrika ve Asya‟daki istikrarsız bölgelere yakınlığı 

Türkiye‟yi uluslararası suç, uyuĢturucu kaçakçılığı ve yasadıĢı göç için bir geçiĢ bölgesi 

haline getirmektedir. Bu tür akımlar Türkiye‟den Avrupa‟ya yöneldiği oranda iki taraf 

arasında iĢbirliği zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası terörizm de 

iĢbirliğini zorunlu kılan bir baĢka konudur. Türkiye terörizmle uzun yıllar mücadele etmiĢ 

bir ülkedir ve bu konuda önemli bir tecrübeye sahiptir. Ancak özellikle 11 Eylül sonrasında 

yükselen terörizm Türkiye için de yeni bir olgudur. 2003 yılında Ġstanbul‟da 

gerçekleĢtirilen bombalı saldırılarla Türkiye de uluslararası terörizm sorunu ile karĢı 

karĢıya kalmıĢtır. Bu ortak tehdit karĢısında Türkiye sahip olduğu tecrübe ve askeri 

yetenekleri ile AB için son derece stratejik bir önem kazanmıĢtır (Oğuzlu, 2003: 295-297). 

Diğer taraftan 11 Eylül saldırıları ve terörizmin güçlenmesi kimlik politikalarını yeniden 

Avrupa‟nın gündemine taĢımıĢtır. Daha doğru bir ifade ile 11 Eylül saldırıları Ġslam‟ın 

güvenlikleĢmesi ile sonuçlanmıĢtır. Türkiye‟nin baĢta dini nedenlerle Avrupa kültürü ve 

yaĢam tarzına yabancı olduğu, zaten büyük bir Müslüman nüfusa sahip olan AB‟nin 

Türkiye‟nin üye olmasıyla önemli ölçüde ĠslamlaĢacağı kaygıları güçlenmeye baĢlamıĢtır 

(McLaren, 2007: 266-267). BaĢka bir deyiĢle Türkiye, Avrupa güvenliği için hem bir fırsat 

hem de bir risk oluĢturmuĢtur (Desai 2005).  
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Türkiye‟nin güvenlik sorunları karĢısında izlediği politikaların ve baĢvurulan 

yöntemlerin de AB ile giderek uyumlu hale geldiği görülmektedir. Bunun en önemli örneği 

komĢuluk politikalarında gözlenmiĢtir. Türkiye‟nin komĢuluk iliĢkilerinin normalleĢmesi 

ve AB komĢuluk politikası ile uyumu bir sonraki baĢlıkta ele alınacaktır. Burada dikkat 

çekilmek istenen husus bölgesel istikrarın sağlanması noktasında Türkiye‟nin oynadığı 

rolün AB açısından giderek önem kazanmasıdır. Bu durum 2009 Ġlerleme Raporunda Ģu 

Ģekilde dile getirilmiĢtir:  

Türkiye‟nin AB‟nin Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası‟yla uyumu devam etmiĢtir. 

Türkiye Güney Kafkasya ve Ortadoğu gibi bölgelerde istikrarın tesisine katkıda bulunan 

olumlu bir rol oynamayı sürdürmüĢtür. Türkiye, bölgesel Kürt yönetimiyle temaslar 

dahil, Irak‟la diplomatik iliĢkilerini güçlendirmiĢtir. Ermenistan‟la iliĢkilerin 

normalleĢtirilmesine yönelik diplomatik çabalarda önemli mesafe alınmıĢtır (European 

Commission 2009, 14 October).  

Türkiye bölgesel politikalarında her zaman AB ile birlikte hareket etmemiĢ olsa da 

izlenen politikaların AB güvenlik politikaları ile belli bir uyuma sahip olduğu 

gözlenmektedir. Özellikle Türkiye‟nin yumuĢak güç unsurlarını öne çıkarması bu uyumun 

bir diğer göstergesi olmuĢtur. George W. Bush‟un baĢkanlık döneminde ABD‟nin sert 

gücü güvenlik politikasının temel yöntemi olarak benimsemesi de güvenlik algılamalarında 

birtakım farklılıklar yaratmıĢ, Türkiye‟nin tamamen ABD yanlısı olmayan ve AB‟ye daha 

yakın bir çizgide yer alması sonucunu doğurmuĢtur.  

Irak SavaĢı, her Ģeyden önce, ABD ile AB‟nin güvenlik alanında bir zamanlar olduğu 

gibi sıkı iliĢkiler içinde olmadıklarını ve ortada derin fikir ayrılıkları olduğunu göstermiĢtir 

(Mowle, 2007: 19-20). Bu ayrılık hem Transatlantik iliĢkilerinde hem de AB içerisinde 

yaĢanmıĢtır. Bir tarafta ABD ve Ġngiltere‟nin baĢını çektiği Atlantikçi grup diğer tarafta 

Fransa ve Almanya önderliğinde Avrupacı grup yer almıĢtır. Ulusal güvenlik politikasında 

NATO ve ABD ile çok yakın iliĢkiler içerisinde olan, Atlantikçi grup arasında sayılan ve 

AB üyelik sürecinde kimi aktörlerce ABD‟nin Truva atı olarak değerlendirilen Türkiye ise 

Irak SavaĢı‟nda izlediği politika ile ABD‟den ayrı düĢmüĢtür. Türkiye‟nin Irak savaĢına 

katılmayarak sergilediği duruĢ AB ile iliĢkilerini güçlendirmiĢtir (KiriĢçi, 2004: 49). 

Türkiye‟nin Irak SavaĢına dâhil olması durumunda, AB‟nin uluslararası sorunları 

diplomasi ve uluslararası hukuk yoluyla çözme Ģeklindeki genel dıĢ politika ilkesiyle 

uyumsuzluğun doğacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca Irak‟ın iĢgaline az ya da çok destek 

veren ve savaĢın bir parçası olan Türkiye‟nin AB üyelik sürecinin gerektirdiği reformları 
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da aynı kararlılıkla yerine getiremeyecek olduğu söylenebilir (Gözen, 2006: 7). Bununla 

birlikte, Türkiye‟nin uluslararası konumunun AB‟ye yakınlaĢması ABD‟den tamamen 

uzaklaĢıldığı Ģeklinde yorumlanmamalıdır. Türkiye‟nin Irak SavaĢındaki tutumu kendi 

güvenlik algılamalarına göre ĢekillenmiĢ pragmatik bir tutumdur. Ayrıca Irak savaĢı 

sırasında AB içerisinde de bir ayrılık olduğu unutulmamalıdır. Yine de Türkiye‟nin 

Transatlantik iliĢkileri içerisindeki bu konumu güvenlik politikasındaki paradigma 

değiĢiminin anlaĢılması bakımından önem taĢımaktadır.  

4.1.2.3. KomĢuluk iliĢkilerinin normalleĢmesi   

Türkiye‟nin güvenlik kültüründeki değiĢimi mümkün kılan bir diğer geliĢme 

komĢuluk iliĢkilerinin normalleĢmesi ve giderek iyileĢmesidir. Doksanların sonuna dek 

komĢularıyla ve yakın coğrafyasıyla iliĢkilerini büyük ölçüde güvenlik perspektifinden 

değerlendiren Türkiye, iĢbirliği imkânlarının öne çıktığı bir politikaya yönelmiĢtir. Bu 

noktada dost-düĢman algılarının ve öteki tanımlarının güvenlik kültürü bağlamında taĢıdığı 

önem yeniden hatırlanmalıdır. Türkiye‟nin yaĢadığı değiĢimin birinci nedeni AB üyelik 

sürecinin getirdiği yeni yaklaĢım olmuĢtur. Üyelik sürecine girilen ve böylece Türkiye‟nin 

güvenlik politikasında önemli bir değiĢken haline gelen AB, dost-düĢman iliĢkilerinin 

dönüĢümü bakımından Türkiye için önemli bir esin kaynağı olmuĢtur. Bu konuda Ahmet 

Davutoğlu (2009: 144-145), komĢu ülkelerle yaĢanan gerilimlerin toplumsal, ekonomik ve 

kültürel iliĢkiler yoluyla aĢılabileceğini ifade etmekte ve Ģöyle devam etmektedir: “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.”  

2009 yılında Newsweek dergisine verdiği bir röportajda ise Davutoğlu bu konuyu 

daha net ifade ederek komĢularla sıfır sorun olarak tanımladığı politikayı Ģöyle 

değerlendirmektedir:  

Sıfır problem politikası Türkiye'nin NATO üyesi ve AB aday ülkesi olma gibi 

özellikleri birbiriyle bağdaĢır mı? Bizim açımızdan kesinlikle evet. Bu, AB felsefesidir. 

AB, önce komĢu bölgelerle olan siyasi problemleri minimuma indirerek ortaya çıktı. 

Biz de etrafımızda bir güvenlik ve istikrar bölgesi oluĢturmak istiyoruz. Riskleri 

minimuma indirmek ve komĢularımızla ekonomik iliĢkilerimizi maksimuma çıkarmak 
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istiyoruz. Bu Avrupalı yaklaĢıma, felsefesine ve değerlerine örnektir. (GümüĢel, Bilgici 

ve Matthews 2009, 6 Aralık: 39).  

KomĢuluk iliĢkilerinin normalleĢmesinin ikinci nedeni PKK terörünün 1998 

sonrasında bir duraklamaya girmesidir. Abdullah Öcalan‟ın yakalanması sürecinde Suriye 

ile yaĢanan gerginliğin ardından 20 Ekim 1998 tarihinde imzalanan Adana Mutabakatı‟yla 

birlikte Suriye Öcalan‟ın Suriye‟de olmadığını ve kesinlikle Suriye‟ye girmesine izin 

verilmeyeceğini, PKK kamplarının faaliyetlerini durdurduğunu, birçok PKK‟lının 

tutuklanarak adalete sevk edildiğini ve Türkiye‟nin güvenlik ve istikrarını bozmaya 

yönelik hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini teyit etmiĢtir (Suriye ile yeni dönem, 1998, 21 

Ekim). Bu geliĢmeyle birlikte Suriye ile iliĢkilerin normalleĢmesinin ve iyileĢtirilmesinin 

önü açılmıĢtır.  

Öcalan‟ın yakalanması sonrasında Yunanistan‟ın da teröre verdiği desteği kestiği 

görülmüĢtür. Öcalan‟ın yakalanmasıyla sonuçlanan sürecin ardından göreve gelen 

Yunanistan DıĢiĢleri Bakanı Yorgo Papandreu, Yunanistan BaĢbakanı Kostas Simitis‟in de 

desteğini alarak Yunanistan‟ın Türkiye‟ye karĢı izlediği politikada ciddi değiĢikliklere 

gitmiĢtir. Papandreu-Simitis ikilisi, Öcalan krizinde Yunanistan‟ın sarsılan imajını 

düzeltmek ve Türk-Yunan iliĢkilerini yeni bir çerçeveye oturtmak için Yunan kamuoyunun 

tepkilerine rağmen önemli adımlar atmıĢtır (Fırat, 2006: 478). Terörün durgunluk 

dönemine girmesi ve Yunanistan ile Suriye‟nin teröre desteklerini kesmeleri bu ülkelerle 

iliĢkilerin normalleĢmesini sağlamıĢ ve Türkiye‟nin zamanla komĢuluk iliĢkilerindeki 

anlayıĢını değiĢtirmeye baĢladığı görülmüĢtür.  

Yunanistan ile iliĢkilerin normalleĢmesi özel bir önem taĢımaktadır. Türkiye‟nin 

baĢlıca güvenlik sorunları ve tehdit algılamaları Yunanistan‟dan kaynaklanırken bu ülkeyle 

iliĢkilerin iyileĢtirilmesi, tüm uyuĢmazlıklar çözüme kavuĢturulmamıĢ olsa da iliĢkilerde 

gerginlik ve çatıĢmanın yerini iĢbirliği ve uzlaĢmanın alması Türkiye‟nin güvenlik 

algılamalarının değiĢimi açısından çok önemli bir rol oynamıĢtır. Sözü edilen değiĢimin 

birçok nedeni sıralanabilir. Türkiye‟nin AB üyelik sürecinde Yunanistan‟la sorunlarını 

barıĢçıl yollarla çözme sorumluluğuyla karĢılaĢması, Yunanistan‟ın Öcalan krizinde 

yaĢadığı itibar kaybını telafi etme amacı yukarıda bahsedilen etkenlerdir. Ġki ülke dıĢiĢleri 

bakanları Ġsmail Cem ve Yorgo Papandreu‟nun kiĢisel dostlukları ve çabaları, 1999 yılında 

her iki ülkede de yaĢanan depremlerin iki tarafın halkları arasında empati ve dayanıĢma 

duygularını güçlendirmesi (Gündoğdu, 2001: 106-117), sivil toplum kuruluĢlarının bu 
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alanda harcadığı çabalar (Rumelili, 2005) ve ekonomik iĢbirliğinin sunduğu fırsatlar 

(Liargovas, 2004: 145-161) ikili iliĢkilerin iyileĢtirilmesini kolaylaĢtıran diğer etkenler 

olmuĢlardır.  

Türk-Yunan iliĢkilerindeki değiĢimin en önemli nedenlerinden biri de Yunan dıĢ 

politikasındaki içsel değiĢimdir. Bu değiĢim öncesinde Yunan stratejisinin temeli, 

Türkiye‟nin gücünü Yunanistan lehine dengelemektir. Yunanistan, bu hedefine ulaĢmak 

için Rusya‟yla, Ermenistan‟la ve ABD‟nin kara listesinde yer alan Suriye ve Ġran‟la 

iĢbirliğine gitmekten çekinmemiĢtir (Ayman, 1998: 313). Yunanistan‟ın AB‟deki tutumunu 

da aynı strateji belirlemiĢtir. Türkiye‟nin AB üyelik sürecinde çeĢitli alanlarda veto 

tehdidinde bulunarak ve bu veto hakkını kullanarak Türkiye‟den çeĢitli tavizler koparmaya 

çalıĢmak Yunan stratejisinin temel niteliği olmuĢtur. Yeni Yunan stratejisi; AB üyeliğinin 

gerektirdiği demokratik reformları gerçekleĢtiren, AB aracılığı ile uygulanacak koĢulluluk 

politikası sayesinde Yunanistan ile sorunlarını çözme yoluna girecek olan AvrupalılaĢmıĢ 

bir Türkiye‟nin Yunanistan için artık tehdit oluĢturmayacağı düĢüncesine dayanmıĢtır 

(Keridis, 2001: 2-18). Yunanistan, Türkiye‟nin üyeliğine yeĢil ıĢık yakan fakat Yunanistan 

ile sorunlarını çözme koĢulunu öne süren dıĢ politika tercihlerini Helsinki Zirvesi 

kararlarına yansıtmayı baĢarmıĢtır. Böylece Yunanistan, Türkiye‟nin AB üyeliğine destek 

vermeye baĢlamıĢtır.  

KomĢuluk iliĢkilerinin normalleĢmesi bağlamında önem taĢıyan bir diğer geliĢme 

Kıbrıs sorununda yaĢananlardır. Burada da AB‟nin koĢulluluk politikası önemli bir rol 

oynamıĢtır. 1999 Helsinki Zirvesi‟nde alınan kararlarda Kıbrıs sorununa da atıf yapılmıĢtır. 

„Kıbrıs Cumhuriyeti‟ açısından sorunun çözümünün üyeliği kolaylaĢtıracağı fakat üyelik 

için önkoĢul olmadığı belirtilmiĢtir (European Council, 1999, 11-12 December). Türkiye 

için de sorunun çözümü doğrudan bir önkoĢul olarak kabul edilmemiĢtir fakat Türkiye‟den 

sorunun çözüm sürecini güçlü bir Ģekilde desteklemesi beklendiği hem Helsinki Zirve 

kararlarında hem de Katılım Ortaklığı belgesinde belirtilmiĢtir. Kısacası Kıbrıs sorunu 

Türkiye için de juro bir önkoĢul olmasa da Türkiye‟nin AB üyeliği ile iliĢkilendirilerek de 

facto bir önkoĢul olarak görülmüĢtür (Aydın ve AçıkmeĢe, 2007: 268-269).  

Türkiye‟nin Kıbrıs politikası uzun yıllar değiĢmemiĢ, ulusal güvenlik bağlamında 

değerlendirilmiĢ ve milliyetçi hislerden beslenmiĢtir. 1999 yılında Türkiye‟nin AB üyeliği 

Kıbrıs sorununun çözümü ile iliĢkilendirildiğinde Türkiye, sorunun çözümü için daha aktif 
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bir rol oynamak durumunda kalmıĢtır. O sırada BaĢbakanlık görevini sürdüren Bülent 

Ecevit ve koalisyon ortağı MHP Kıbrıs sorununda geleneksel politika yanlısı bir 

pozisyondadırlar. Dolayısıyla bu dönemde sorunun çözüm sürecine destek verilmekle 

birlikte Türkiye‟nin geleneksel Kıbrıs politikasında köklü bir değiĢim gözlenmemiĢtir. Asıl 

değiĢim 2002 sonrasında gerçekleĢmiĢtir. 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 

AK Parti iktidara gelince geleneksel Kıbrıs politikasının değiĢeceği yönünde iĢaretler 

verilmeye baĢlanmıĢtır. Türkiye‟nin çözümsüzlük politikası izlemeyeceği, sorunun 

çözülmesi için gerekli çabanın sarf edileceği ve Kıbrıs sorununun Türkiye‟nin AB üyeliği 

önünde engel oluĢturmaması gerektiği Ģeklinde değerlendirmeler yapılmaya baĢlanmıĢtır 

(Çelenk, 2007). 2002 yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan‟ın hazırladığı ve kendi 

adıyla anılan çözüm planı taraflara sunulmuĢ; Türkiye bu plan çerçevesinde sağlanacak 

çözümü destekleyen bir politika izlemiĢ; GKRY‟nin 1 Mayıs 2004 tarihinde AB‟ye üye 

olacağı düĢünülerek buna göre bir takvim oluĢturulmuĢ; birleĢmiĢ bir Kıbrıs‟ın AB‟ye üye 

olması amaçlanmıĢ ve uzun müzakereler sonunda üzerinde uzlaĢılan plan referanduma 

sunulmuĢtur. Tüm bu olumlu geliĢmelere rağmen referandumda Türk tarafı evet derken 

Rum tarafı hayır demiĢtir. Hedeflenen sonuca ulaĢılmamıĢ ve sorun halen çözülememiĢ 

olsa da Türkiye‟nin Kıbrıs sorununda izlediği yapıcı politika geleneksel güvenlik 

politikasındaki değiĢimin ortaya konulması bakımından önem taĢımaktadır.  

Türkiye‟nin komĢuluk iliĢkilerinin normalleĢmesi bağlamında iki etken ön plana 

çıkmaktadır. Bu etkenlerden ilki AB üyelik süreci, ikincisi ise Yunanistan ve Suriye gibi 

devletlerin terör örgütüne verdikleri desteği kesmeleri sonrasında yaĢanan süreçtir (Özcan, 

2004c). Böylece Türkiye‟nin en çok sorun yaĢadığı ülkeler olan Suriye ve Yunanistan ile 

iliĢkilerin normalleĢmesi mümkün olmuĢ, Türk dıĢ ve güvenlik politikasının en karmaĢık 

sorunlarından biri olan Kıbrıs sorununun çözümü için kararlı adımlar atılmıĢtır. Gerek ikili 

iliĢkilerde gerekse Kıbrıs sorununda tüm anlaĢmazlıkların çözüme kavuĢtuğu söylenemese 

de Türkiye komĢuluk iliĢkilerinin normalleĢmesiyle birlikte çok daha istikrarlı bir güvenlik 

ortamına kavuĢmuĢtur. Bu istikrarlı ortam tehdit algılamalarının ve güvenlik kültürünün 

değiĢimi için uygun bir zemin oluĢturmuĢtur. Bu zemin üzerinde Türkiye komĢularla sıfır 

sorun sloganını güvenlik politikasının merkezine yerleĢtirmiĢtir. Bu politika kapsamında 

gerçekleĢtirilen uygulamalar ve sorunlar ise ilerleyen sayfalarda tartıĢılacaktır.  
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4.1.2.4. Türkiye’nin büyük komĢusu Rusya ile iliĢkileri   

KomĢuluk iliĢkilerinde yaĢanan geliĢmeler zamanla Türkiye‟nin uzak komĢularıyla 

ve diğer birçok ülkeyle iliĢkilerinde iĢbirliği anlayıĢının ön plana çıkmasını sağlamıĢtır. Bu 

açıdan önem taĢıyan bir diğer örnek Rusya ile iliĢkilerdir. Türkiye‟nin büyük komĢusu 

olarak tanımlayabileceğimiz Rusya ile iliĢkilere ayrı bir baĢlık açılmasının nedeni 

geleneksel güvenlik politikasında ve tehdit algılamalarında Rusya‟nın oynadığı tarihi 

rolden kaynaklamaktadır. Ġkinci bölümde birçok kez değinildiği üzere Rusya hem Çarlık 

döneminde hem de SSCB döneminde Türkiye‟nin en büyük güvenlik sorunlarının baĢında 

gelmiĢtir. Zaman zaman yaĢanan iyi iliĢkiler geçici olmuĢ ve Rusya Türkiye‟nin güvenlik 

politikasında her zaman „öteki‟yi temsil etmiĢtir. SSCB‟nin dağılması sonrasında da iki 

tarafın birbirlerine güven telkin etmedikleri, birçok sorun yaĢadıkları görülmüĢtür. Ġki binli 

yılların baĢında ise ikili iliĢkilerde bazı önemli değiĢiklikler ortaya çıkmıĢtır.  

Türkiye açısından bakıldığında ABD ile bölgesel politikalarda yaĢanan 

anlaĢmazlıklar ve özellikle daha önce değinilen Irak SavaĢı örneğinde farklılaĢan 

yaklaĢımlar Türkiye‟yi diğer küresel aktörlerle ve bu arada Rusya‟yla daha dengeli 

politikalar izlemeye yöneltmiĢtir. Fakat Rusya‟yla bu yakınlaĢmanın daha DSP-MHP-

ANAP koalisyonu döneminde ortaya çıktığı hatırlanmalıdır. Taraflar arasında güvenin tesis 

edilmesi, iĢbirliğinin güçlendirilmesi, ticari iliĢkilerin artırılması ve terörle mücadelede 

iĢbirliği sağlanması amacıyla hazırlanan „Avrasya‟da ĠĢbirliği Eylem Planı‟ bu hükümet 

döneminde Kasım 2001 yılında imzalanmıĢtır. 2000 yılında Vladimir Putin‟in Rusya‟da 

iktidara gelmesi de iliĢkilerin düzelmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Putin, enerji 

politikalarının güçlü bir dıĢ politika aracı olarak kullanıldığı, Avrasya bölgesinde ticari 

iliĢkilere önem verilen, terörle mücadelede kararlı bir stratejiyi takip eden ve Rusya‟yı 

yeniden küresel güç haline getirmeyi hedefleyen bir yaklaĢım sergilemiĢtir. Bu bakımdan 

Rusya Türkiye‟nin yeni yaklaĢımıyla uyumlu bir çizgide yer almıĢtır.  

Türkiye ile Rusya arasındaki yeni iliĢkilerin en önemli ayağını ekonomik ve ticari 

iliĢkiler oluĢturmuĢtur. Doksanlı yıllar boyunca bavul ticareti ile sınırlı kalan bu iliĢkiler iki 

binli yıllarda kurumsal bir çerçeve kazanmıĢtır. 2000 yılında 4.5 milyon dolar olan ticaret 

hacmi 2011 yılında 33 milyon dolara yükselmiĢtir. Bu artıĢta Türkiye‟nin Rusya‟dan aldığı 

doğalgaz etkili olmuĢ ve Rusya lehine bir dengesizlik doğurmuĢtur. Bununla birlikte 

tekstil, hazır giyim, meyve ve sebze gibi hızlı tüketim mallarında Türkiye‟nin yoğun bir 
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ithalat gerçekleĢtirdiği, Rusya‟da birçok müteahhitlik iĢini üstlendiği ve Rusya‟dan gelen 

turist sayısının hızla arttığı görülmektedir. Ekonomik iliĢkilerin bu Ģekilde geliĢmesi 

karĢılıklı bağımlılığı artırarak, siyasal sorunlarda tam bir anlayıĢ birliği sağlanmadığı 

durumlarda bile, ikili iliĢkilerde rekabet yerine iĢbirliğinin öne çıkmasına katkıda 

bulunmuĢtur.  

Çizelge 4.1. Türkiye‟nin Rusya ile dıĢ ticareti
1
 

Yıl Ġhracat  Ġthalat  

DıĢ Ticaret 

Dengesi  

DıĢ Ticaret 

Hacmi  

Ġhracatın ithalatı 

karĢılama oranı %  

1999 588,66 2.374,13 -1.785,47 2.962,79 %24  

2000 643,90 3.886,58 -3.242,68 4.530,48 %16 

2001 924,10 3.435,67 -2.511,57 4.359,77 %26 

2002 1.172,03 3.891,72 -2.719,69 5.063,75 %30 

2003 1.367,59 5.451,31 -4.083,72 6.818,90 %25 

2004 1.859,18 9.033,13 -7.173,95 10.892,31 %20 

2005 2.377,04 12.905,61 -10.528,57 15.282,65 %18 

2006 3.237,61 17.806,23 -14.568,62 21.043,84 %18 

2007 4.726,85 23.508,49 -18.781,64 28.235,34 %20 

2008 6.483,00 31.364,47 -24.881,47 37.847,47 %20 

2009 3.189,60 19.450,08 -16.260,48 22.639,68 %16 

2010 4.628,15 21.600,64 -16.972,49 26.228,79 %21 

2011 5.992,63 23.952,91 -17.960,28 29.945,54 %25 

2012 6.680,77 26.625,28 -19.944,51 33.306,05 %25 

 

                                                 
1
 Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun internet sitesinde (http://www.tuik.gov.tr/ yer alan istatistiklerden 

derlenmiĢtir.  

http://www.tuik.gov.tr/
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Ġkili iliĢkilerin belki de en önemli boyutunu enerji iliĢkileri oluĢturmuĢtur. Her ne 

kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi Rusya‟yı dıĢarıda bırakan projeler iki ülke arasında 

sorunlara yol açsa da enerji alanında iĢbirliği öne çıkmıĢtır. Bu iĢbirliğinin ana ekseni Mavi 

Akım projesi olmuĢtur. Türkiye açısından bakıldığında, yavaĢ yavaĢ bir enerji koridoru 

haline gelen ve bunu bir dıĢ politika hedefi haline getiren Türkiye için Rusya önemli bir 

kaynak ülke konumundadır. Bunun yanı sıra Rusya‟nın enerji politikalarında oynadığı 

belirleyici rol Türkiye‟nin bu ülkeyle iliĢkilerini geliĢtirmesini gerekli kılmaktadır. Rusya 

açısından bakıldığında ise Ukrayna gibi sorun yaĢadığı ülkeleri dıĢarıda bırakan ve 

Avrupa‟ya doğrudan sevkiyatı mümkün kılan projeler önem taĢımaktadır. Bu noktada 

Türkiye‟nin iĢbirliği gerekmektedir. Rusya‟nın bu kapsamda ortaya attığı Güney Akım 

Projesi‟nde Türkiye‟nin, boru hattının bir bölümünün münhasır ekonomik bölgesinden 

geçmesine izin vermesi önemli bir geliĢmedir (Akkan, Niyazbayev ve Seferov, 2011, 29 

Aralık). Türkiye ile Rusya arasında Güney Akım‟ın inĢası için gerekli anlaĢmanın 

imzalanmasından (29 Aralık 2011) iki gün önce de TANAP projesinin mutabakat zaptı 

imzalanmıĢtır (27 Aralık 2011). Bu proje de Türkiye‟nin NABUCCO konusunda istenilen 

geliĢmelerin kaydedilememesi üzerine Azerbaycan‟la birlikte yürüteceği bir doğalgaz boru 

hattıdır. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki enerji iĢbirliği 2011 sonrasında yeni bir boyut 

kazanmıĢtır.  

Türkiye-Rusya iliĢkilerinde bir diğer boyutu güvenlik alanındaki iĢbirliği 

oluĢturmaktadır. Güvenlik alanındaki iĢbirliği özellikle Karadeniz‟de Karadeniz Ekonomik 

ĠĢbirliği Örgütü (KEĠÖ) çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟nin NATO ile bağlantısı 

düĢünüldüğünde Rusya‟yla giriĢilecek iĢbirliğinin sınırlılıkları da anlaĢılacaktır. Bununla 

birlikte Türkiye NATO‟nun Doğu Avrupa, Karadeniz ve Kafkasya bölgelerinde atacağı 

adımlarda Rusya‟nın da süreçlere dâhil edilmesi gerektiğini savunmuĢtur. Türkiye 

Rusya‟nın bölgesel etkinliğinin bilincinde gerçekçi bir yaklaĢım izlemiĢtir (Çelikpala, 

2013: 555). Bu durum Türkiye‟nin Batılı müttefikleriyle arasında birtakım sorunlara da yol 

açmaktadır fakat Türkiye ile Rusya arasında özellikle Karadeniz bağlamında güçlü bir 

anlayıĢ birliği söz konusudur. Karadeniz‟in statüsünü belirleyen Montrö SözleĢmesi Ģu an 

için her iki tarafın da sürdürülmesinden yana olduğu bir düzen oluĢturmaktadır. Bu açıdan 

taraflar Karadeniz‟in istikrarını bozacak geliĢmelere ve en baĢta da bölge dıĢı aktörlerin 

Karadeniz‟de askeri varlık bulundurmalarına karĢı çıkmaktadırlar.  
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Rusya, tarih boyunca Türkiye‟nin en güçlü tehdit algısını oluĢturmuĢ ve Rus imgesi 

Türk kimliğinin ötekisini temsil etmiĢken iki binli yıllarda taraflar arasında güven tesisi 

yönünde önemli geliĢmeler olmuĢtur. Henüz dost-düĢman algısının ve öteki tanımının 

tamamen değiĢtiğini söylemek için erkendir ve bu sürecin köklü bir değiĢim mi yoksa 

konjonktürel bir geliĢme mi olduğunu zaman gösterecektir. Bununla birlikte iki taraf 

arasında halen birçok sorunun gündeme geldiği görülmekte fakat iĢbirliğinde kaydedilen 

geliĢmelerin bu sorunların bir gerginliğe yol açmasını önlediği görülmektedir. 2010 yılında 

kurulan Üst Düzey ĠĢbirliği Konseyi iki ülke arasındaki yakınlaĢmanın en üst düzeyde 

simgelendiği bir iĢbirliği mekanizması olmuĢtur. Bu konsey Türkiye ile Rusya arasındaki 

iliĢkilerin stratejisini ve ana hatlarını belirleyecek, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel 

alanlarda iĢbirliği projelerini koordine edecek bir kurum olarak kurulmuĢtur. ĠĢbirliğinin ve 

karĢılıklı bağımlılığın giderek arttığı bu dönemde Rusya, Türkiye‟nin tehdit algılamaları 

arasındaki önemini yitirmektedir. Türk-Rus iliĢkilerindeki bu geliĢmelerin Türkiye‟nin 

uluslararası güvenlik çevresine istikrar anlamında olumlu bir katkıda bulunduğu ve yeni bir 

güvenlik kültürünün inĢasını mümkün kılan unsurlardan biri olduğu söylenebilir.  

4.2. Ulusal Düzeyde Güvenlik Kavramının DönüĢümü   

Türkiye‟nin ulusal düzeyde kültürel/kurumsal güvenlik çevresinde yaĢanan en 

önemli değiĢim asker-sivil iliĢkilerinin siviller lehine yeniden yapılandırılması olmuĢtur. 

Bu alanda ilk itici güç AB olmuĢ ve AB uyum paketleri çerçevesinde birçok değiĢiklik 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlerleyen dönemde ise askerlerin siyasal özerkliklerinin ortadan 

kalkması ve sivillerin siyasal süreçlere tamamen hâkim olmaları ile birlikte bu alandaki 

reformlar sadece AB‟nin itici gücüyle değil Türkiye‟nin içsel dinamikleriyle 

gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Öncelikle söz konusu değiĢimin hukuki düzeyde tanımını 

yapmak ve değiĢimin içeriğini ele almak gerekmektedir. Daha sonra ise güvenlik 

politikaları bağlamında bu değiĢimin ne gibi etkileri olduğuna yer verilecektir.  

4.2.1. Güvenlik politikasında anayasal reformlar  

4.2.1.1. Nispi güvenlik ortamı  

Türkiye‟nin güvenlik alanında yaĢadığı değiĢimin kurumsal-hukuki boyutunu ele 

almadan önce bu değiĢime zemin hazırlayan içsel faktörlere kısaca değinmek 
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gerekmektedir. Örneğin ulusal güvenlik politikasını yakından ilgilendirmesi bakımından 

asker-sivil iliĢkilerinin normalleĢtirilmesi ve Kürt sorunu bağlamında demokratik adımların 

atılması gibi konularda doksanlı yıllar boyunca herhangi bir ilerleme kaydedilmemiĢtir. 

Bunun nedeni dönemin güvenlik koĢullarının zorluğu olmuĢtur. Ġki binli yıllarda ise 

güvenlik gündemindeki yumuĢamanın rahatlığıyla Türkiye daha etkili adımlar atmaya 

baĢlamıĢtır. Ġhtiyaç duyulan güvenlik ortamının belirli ölçüde sağlanmıĢ olmasının ilk 

nedeni PKK terör örgütünün eylemlerinin azalmasıdır. Abdullah Öcalan, mahkûm edilmesi 

sonrasında silahlı eylemlere son verme çağrısında bulunmuĢ ve PKK bu çağrıya uymuĢtur. 

Ancak PKK‟nın bu kararı kendi iradesinden ziyade örgütün içine düĢtüğü zafiyetten 

kaynaklanmıĢtır (Bal, 2006: 79). Bu süreçte yaĢanan isim değiĢikliklerinin yanı sıra 

örgütün artık siyasallaĢma ve terör yerine siyasal araçları kullanma söylemine rağmen silah 

bırakma ya da terörden vazgeçme yönünde bir irade ortaya koyamaması yaĢanan kafa 

karıĢıklığının göstergeleri olmuĢtur. Nitekim 2004 yılından itibaren terör eylemlerinin 

yeniden arttığı görülmüĢtür. Her Ģeye rağmen iki binli yılların baĢlarında terör sorununun 

geçici de olsa durgunluk dönemine girmesi Türkiye‟nin güvenlik alanında yapısal 

reformlar gerçekleĢtirebilmesi için olumlu bir zemin yaratmıĢtır.  

Güvenlik alanında sağlanan istikrarın bir diğer nedeni siyasal istikrarın 

güçlenmesidir. Doksanlı yıllar boyunca kısa ömürlü koalisyon hükümetlerinin yönetimde 

olduğu ve kalıcı istikrarın elde edilemediği bir siyasal alan Türkiye‟nin güvenliğine 

olumsuz etkide bulunmuĢtur. 1999 yılında yapılan genel seçimlerin ardından Bülent 

Ecevit‟in BaĢbakanlığında iktidara gelen DSP-MHP-ANAP hükümeti üç buçuk yıl 

görevde kalarak siyasal istikrarın güçlenmesini sağlamıĢtır. Bununla birlikte koalisyon 

hükümeti olması dolayısıyla birtakım sorunların yaĢanması kaçınılmaz olmuĢtur. Güvenlik 

politikası bağlamında düĢünüldüğünde bu hükümet döneminde baĢlatılan AB uyum 

sürecinde önemli reformlar gerçekleĢtirilmiĢ olmasına rağmen birtakım uzlaĢmazlıklar da 

yaĢanmıĢtır. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde tek baĢına hükümet 

kurabilecek bir çoğunluk elde eden AK Parti tek baĢına iktidar olmanın getirdiği avantajla 

daha istikrarlı bir yönetim sergilemiĢtir. Reform süreci bu tarihten itibaren daha kararlı bir 

Ģekilde yürütülmüĢtür.  

Türkiye‟de güvenlik alanında yaĢanan dönüĢümü kolaylaĢtıran nispi güvenlik ve 

istikrar ortamı ekonomik geliĢmelerle de yakın iliĢki içerisindedir. Doksanlı yılların 

ekonomik istikrarsızlığı ve krizleri, 2001 sonrasında yerini daha istikrarlı ve krizler 
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karĢısında nispeten daha dayanıklı bir ekonomiye bırakmıĢtır. Tezin bu bölümünde ele 

alınan 1998 sonrası dönemin baĢlarında aslında ciddi ekonomik sorunlarla karĢılaĢılmıĢtır. 

2000 yılının Kasım ayında bir finansal kriz atlatılmıĢ fakat 2001 yılının ġubat‟ında Türkiye 

tarihinin en büyük krizlerinden biri yaĢanmıĢtır. Kriz ortaya çıktıktan sonra Ekonomiden 

Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanan Kemal DerviĢ‟in 14 Nisan 2001‟de „Güçlü 

Ekonomiye GeçiĢ Programı‟nı açıklamasından hükümetin IMF‟ye sunduğu niyet 

mektubunun 15 Mayıs 2001‟de kabul edilmesine kadar geçen sürede Türkiye çok sıkıntılı 

bir dönem geçirmiĢtir (Ongun, 2001: 5).  

Bu tarihten sonra baĢlatılan ekonomik reformlar ülkede ekonomik istikrarın yavaĢ 

yavaĢ yerleĢmesini sağlamıĢtır. 2002 yılında hükümet değiĢimi yaĢanmıĢ fakat AK Parti 

hükümeti de bu reformları sürdürmüĢtür. Böylece Türkiye daha güçlü bir ekonomiye sahip 

olmuĢ, bu süreçte alınan önlemler ve özellikle bankacılık ve finans sektöründe 

gerçekleĢtirilen reformlar Türkiye‟nin 2008 ekonomik krizinden nispeten daha az hasarla 

ayrılmasını mümkün kılmıĢtır. Türkiye birtakım ekonomik sorunları tam anlamıyla 

aĢamamıĢ olsa da hatırı sayılır bir ekonomik geliĢme sağlamıĢ, dünyanın en büyük yirmi 

ekonomisi arasına girmiĢ ve oldukça istikrarlı bir ekonomiye sahip olmuĢtur. Bu ekonomik 

istikrar ortamının Türkiye‟nin güvenliğine olumlu yansıdığı ve özellikle güvenlik 

alanındaki reformların hayata geçirilmesini kolaylaĢtırdığı söylenebilir.  

Türkiye‟de artan istikrarın bir diğer göstergesi irtica tehdidinin zayıflaması olmuĢtur. 

28 ġubat sürecinin ardından Türkiye irticayı en az bölücülük kadar tehlikeli bir sorun 

olarak tanımlamıĢ ve önüne geçmek için çeĢitli önlemler almıĢtır. RP ile Doğru Yol Partisi 

(DYP) arasındaki koalisyon protokolüne göre BaĢbakan Erbakan ile yardımcısı Çiller‟in 

görev değiĢtirmeleri sırasında CumhurbaĢkanı Demirel hükümet kurma görevini Mesut 

Yılmaz‟a vermiĢ ve Refahyol hükümeti son bulmuĢtur. Bunun ardından RP için kapatma 

davası açılmıĢ, parti milletvekilleri kovuĢturulmaya baĢlanmıĢ, Ġslamcı vakıf ve dernekler 

araĢtırılmaya, tarikat yurtları denetlenmeye baĢlanmıĢtır. En önemli geliĢme ise zorunlu 

ilköğretimin sekiz yıla çıkarılarak Ġmam-Hatip Liselerinin ortaokul kısımlarının 

kapatılması olmuĢtur. Bu geliĢmeler elbette irtica sorununu tamamen ortadan 

kaldırmamıĢtır fakat siyaset alanının meĢruiyet zeminini çizmiĢtir. Önce RP, sonra RP‟nin 

yerine kurulan Fazilet Partisi de 2001 yılında laikliğe aykırı faaliyetleri nedeniyle 

kapatılmıĢtır. Fazilet Partisi‟nin kapatılmasının ardından Milli GörüĢ hareketi Saadet 

Partisi‟nin kurarak yoluna devam etmiĢ fakat bu hareket içerisinden yenilikçi kanat AK 



171 

Parti‟yi kurarak ayrı bir yol çizmiĢtir. AK Parti‟nin iktidara gelmesi birbiriyle çeliĢir gibi 

görünen iki sonuç doğurmuĢtur. Birincisi Ġslamcı gelenekten gelen bir parti iktidara 

yeniden gelmiĢ ve irtica tehdidini yeniden Türkiye‟nin gündemine getirmiĢtir. Ġkincisi 

Ġslami değerlere saygılı fakat laikliği ve demokratik değerleri benimsediğini savunan bir 

partinin iktidara gelmesi tehdit algılamalarını değiĢtirmiĢ, güvenlik gündeminde irticanın 

zamanla geri sıralara itilmesini sağlamıĢtır.  

Tezde ele alınan 1998-2012 yılları arasındaki dönem irtica tehdidinin geliĢimi 

açısından iki döneme ayrılabilir. 2007‟ye kadar gelen süreçte irtica ve Ġslamcılık tehdit 

olarak tanımlanmaya devam etmiĢtir. Özellikle AK Parti‟nin iktidarda oluĢu bu sorunu 

gündemde tutmuĢtur. Bu dönemde AK Parti değiĢtiğini ve laiklik ilkesine bağlı olduğunu 

gösterme ihtiyacı duymuĢtur. AB üyeliği bu süreçte önemli bir iĢlev görmüĢ, AK Parti 

üyelik sürecinde güçlü bir etkinlik ve kararlılık göstererek bu süreci demokrasiye 

bağlılığını meĢrulaĢtırıcı bir unsur olarak değerlendirmiĢtir (Erol ve Ozan, 2011: 35). 

Ancak askeri ve sivil bürokrasi AK Parti‟nin Ġslamcı geçmiĢinden koptuğu konusunda ikna 

olmamıĢtır. AK Parti hakkında açılan kapatma davası, 2007 CumhurbaĢkanlığı süreci 

askeri ve sivil geleneksel bürokrasinin irticayı halen tehdit olarak kabul ettiğini 

göstermiĢtir.  

2007‟de gerçekleĢtirilen genel seçimlerde AK Parti‟nin %47 oy alarak yeniden tek 

baĢına iktidara gelmesi yeni bir dönem baĢlatmıĢtır. Bu tarihten itibaren geleneksel 

bürokrasinin zayıfladığı, asker-sivil dengelerinin siviller lehine gerçek anlamda değiĢtiği, 

AK Parti‟nin daha güçlü bir yönetime kavuĢtuğu görülmüĢtür. Bu geliĢmeler tehdit 

tanımının da değiĢmesini sağlamıĢtır. Bu tanım değiĢikliği iç tehdit algılamalarının yerini 

dıĢ tehdit algılamalarına bırakması Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Doksanlı yılların iç tehdit 

algılamaları üzerine kurulu güvenlik politikası zor ve yavaĢ ilerleyen bir süreçte de olsa 

güvenliğin dıĢarıya dönük tanımlandığı bir politikaya yerini bırakmıĢtır. Türkiye‟nin nispi 

bir güvenlik ortamına kavuĢması, siyasal ve ekonomik alanda istikrar sağlaması ve yoğun 

iç tehdit algılarının değiĢmeye baĢlaması ulusal düzeyde kültürel/kurumsal güvenlik 

çevresinde yaĢanacak köklü dönüĢümleri kolaylaĢtırmıĢtır. Bu açıklamalardan sonra söz 

konusu yapısal dönüĢümler ele alınabilir.  
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4.2.1.2. Anayasal reformlar  

Güvenlik politikasının hukuki ve kurumsal çerçevesinin geçirdiği reformun ilk 

önemli adımı 2001 yılında gerçekleĢtirilen Anayasa değiĢiklikleridir. Burada ulusal 

güvenlikle ilgili olarak en önemli değiĢiklik MGK‟nın görev ve iĢlevinin yeniden 

tanımlanması olmuĢtur. Önceki sayfalarda MGK‟nın Anayasa tarafından ulusal güvenlik 

politikasının belirlenmesinde baĢlıca tercih kurumu olarak tanımlandığı belirtilmiĢtir 

(Tanör, 2004: 817). 2001 değiĢikliği ise MGK‟nın danıĢma rolünün altını çizmiĢtir. MGK 

kararları Bakanlar Kurulu tarafından „öncelikle dikkate alınır‟ ifadesi „değerlendirilir‟ 

ifadesi ile değiĢtirilmiĢtir. Aynı değiĢiklik ile MGK‟nın üye sayısında da sivil üyeler lehine 

artıĢ olmuĢtur (ĠĢte Anayasa'da değiĢtirilen maddeler, 2001, 4 Ekim).  

Ağustos 2003‟te yürürlüğe giren yedinci AB uyum paketi ile birlikte MGK ve MGK 

Genel Sekreterliği Kanunu daha önce anayasada gerçekleĢtirilen düzenlemeler ile uyumlu 

hale getirilmiĢtir. Birincisi, yeni düzenlemeye göre MGK Genel Sekreteri BaĢbakanın 

teklifi ve CumhurbaĢkanının onayı ile atanacaktır. Daha önce TSK üyeleri arasından 

seçilen Genel Sekreterin sivil bürokratlar arasından seçilmesinin önü açılmıĢtır. Nitekim 

uygulamada 2004 yılından beri Genel Sekreterler sivil bürokrasiden seçilmektedir. Ġkincisi, 

Genel Sekreterin görevleri de sınırlandırılmıĢ yalnızca MGK çalıĢmalarını kolaylaĢtırıcı bir 

rol tanınmıĢtır. MGK tavsiye karar ve görüĢlerinin uygulanmasının koordinasyonu ve 

izlenmesi için BaĢbakan Yardımcısının görevlendirilebileceği belirtilerek daha önce Genel 

Sekretere tanınan bu görev MGK‟nın siyasi/sivil bir üyesine devredilmiĢtir. Üçüncüsü, 

MGK‟nın daha önce olduğu gibi ayda bir değil iki ayda bir toplanması kararlaĢtırılmıĢtır 

(Avrupa Birliği uyum yasa paketleri, 2007: 72-73).  

Yedinci uyum paketinde gerçekleĢtirilen değiĢikliklerden bir diğeri askeri yargı ile 

ilgilidir. Askeri Ceza Kanununun 58. maddesinde yazılı “askerileri isyan ve itaatsizliğe 

teĢvik ile halkı askerlikten soğutmak ve milli mukavemeti kırma” gibi suçların, barıĢ 

zamanında asker olmayan kiĢiler tarafından iĢlenmesi hâlinde, bu suçlara iliĢkin davaların 

askerî mahkemelerde görülmeyeceği bu uyum paketi ile düzenlenmiĢtir (Avrupa Birliği 

uyum yasa paketleri, 2007: 71). Yargı alanında gerçekleĢtirilen ilk reform bu değildir. 

1999 yılında Devlet Güvenlik Mahkemeleri‟nden (DGM) askeri üyeler çıkartılmıĢtır. 

DGM‟ler devletin iç ve dıĢ güvenliği ile ilgili suçlara bakmak için oluĢturulmuĢ özel 

mahkemelerdir ve askeri yargının alanını geniĢleten bir uygulama olmuĢlardır (Cizre, 
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2003: 220). 2004 yılındaki Anayasa değiĢikliği ile DGM‟ler tamamen kaldırılmıĢtır. Türk 

siyasal yaĢamının egemen söylemi olan ulusal güvenlik/devlet güvenliği anlayıĢının 

aĢılması doğrultusunda önemli bir adım atılmıĢtır. 2006 yılında gerçekleĢtirilen bir kanun 

değiĢikliği ile Askeri mahkemelerin barıĢ zamanında sivilleri yargılama yetkisi tamamen 

ortadan kaldırılmıĢtır. Askeri yargı alanında gerçekleĢtirilen son değiĢiklik 12 Eylül 2010 

tarihli referandumun ardından yürürlüğe giren Anayasa değiĢikliklerinde yer almaktadır. 

Bu değiĢikliklere göre askeri mahkemeler TSK personelini sadece diğer askerlere ve askeri 

görevlere karĢı iĢlenmiĢ suçlarda yargılayabilmektedir. BaĢka bir ifadeyle devlet 

güvenliğine ve anayasal düzene karĢı gelmek de dâhil olmak üzere tüm suçlar sivil 

mahkemelerin yetki alanına dâhil edilmiĢ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının 

önü açılmıĢtır (Gürsoy, 2012: 15).  

Bir diğer önemli değiĢiklik askeri harcamaların SayıĢtay denetimine açılmasıdır. 

2003 yılında yedinci uyum paketinde kabul edilen değiĢiklik öncesinde savunma 

harcamalarında Meclisin ve Bakanlar Kurulu‟nun genellikle TSK‟nın taleplerini kabul 

ettiği görülmüĢ; TSK bütçesi ve mal varlığı sivil mahkemelerce denetlenememiĢtir. 

Yedinci uyum paketinde SayıĢtay‟ın denetim yetkisi kamu kaynaklarından yararlanan tüm 

kurumları kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢ; 2004 yılında Anayasa‟nın 160. Maddesinin 

“Silahlı Kuvvetler elinde bulunan devlet mallarının TBMM adına denetlenmesi usulleri 

milli savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla 

düzenlenir.” Ģeklindeki son fıkrası denetimde Ģeffaflığın sağlanması amacıyla kaldırılarak 

TSK‟nın elinde bulunan devlet mallarının SayıĢtay tarafından tam anlamıyla denetlenmesi 

mümkün olmuĢtur (Türkiye‟de siyasi reform, 2007: 5). 2010 yılında SayıĢtay Kanunu‟nun 

söz konusu değiĢikliklere uyumlu hale getirilmesiyle TSK‟nın denetimi fiilen 

gerçekleĢtirilir hale gelmiĢtir.  

Anayasal ve hukuki düzeyde gerçekleĢtirilen reformlar büyük ölçüde askerlerin 

siyasi özerkliklerini ortadan kaldırmaya yönelik olmuĢtur. Güvenlik politikasında 

normalleĢmenin önünü açan bu değiĢikliklerde bir diğer önemli geliĢme askeri personelin 

atanması hususunda getirilen yeniliklerdir. Askeri personelin atamaları, yükselmeleri ve 

tasfiyesi konusunda geleneksel olarak Yüksek Askeri ġura (YAġ) karar verici mercii 

olmuĢ, burada askerlerin aldıkları kararlar genellikle siyasilerin itirazları ile karĢılaĢmadan 

kabul edilmiĢtir. 12 Eylül 2010 referandumu sonrasında gerçekleĢtirilen Anayasa 

değiĢikliğiyle YAġ kararlarının terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılma hariç 
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iliĢik kesme kararlarına karĢı yargı yolu açılmıĢtır (Gürsoy, 2012: 17). Bu değiĢiklik 

orduda yapılan tasfiyelere itiraz hakkının tanınması anlamına gelmektedir. Bu alanda 

yaĢanan önemli geliĢmelerden biri 2010 Ağustos ayında gerçekleĢtirilen YAġ‟ta sivillerin 

inisiyatifi büyük ölçüde ele almalarıdır. YAġ öncesinde Balyoz davasında yargılanan ve 

atama sırası gelmiĢ olan subayların atanması hükümet tarafından engellenmiĢtir. Ayrıca 

hükümet Kara Kuvvetleri Komutanlığı için kendisine önerilen generali veto etmiĢtir 

(Yetkin, 2012, 5 Ağustos). Bu tarihten sonra TSK‟daki atamalarda sivil yöneticilerin 

inisiyatiflerini güçlendirdikleri görülmektedir.  

TSK‟nın çeĢitli kurumlar üzerindeki etkinliğini sağlayan, ordunun siyasal ve 

toplumsal süreçlere etkisini artıran bazı alanlarda da değiĢiklikler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Örneğin, YÖK‟e Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından üye seçilmesi uygulaması; Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine MGK Genel Sekreterliğince aday gösterilmesi 

uygulaması kaldırılmıĢtır. Telsiz Kanununda yapılan değiĢiklikle MGK Genel Sekreteri 

HaberleĢme Genel Kurulu üyeliğinden çıkartılmıĢtır. Küçükleri Muzır NeĢriyattan Koruma 

Kanununda yapılan değiĢiklikle, yetkili kurula MGK tarafından bir üye seçilmesine dair 

hüküm yürürlükten kaldırılmıĢtır (Avrupa Birliği uyum yasa paketleri, 2007: 71). Bütün bu 

değiĢiklikler güvenlik kavramının toplumsal, ekonomik ve kültürel yaĢamın çok çeĢitli 

alanlarını kapsayacak Ģekilde geniĢ bir tanımla ele alınmasına yol açan düzenlemelerin 

ortadan kalkmasını sağlamıĢtır. Genel olarak bakıldığında ise güvenlik alanındaki reform 

asker-sivil iliĢkilerini siviller lehine yeniden düzenlemiĢ ve güvenlik politikalarında 

sivillerin etkinliğini artırmıĢtır. Böylece tehditlerin tanımlanması ve güvenlik 

politikalarının belirlenmesi süreçlerinde askerlerin değil sivillerin belirleyici olduğu bir 

yapılanma söz konusu olmuĢtur.   

4.2.1.3. Ulusal güvenliğin tartıĢmaya açılması  

Türkiye, gerek 1982 Anayasası‟nın çizdiği çerçeve nedeniyle, gerekse Soğuk SavaĢ 

sonrası içinde bulunulan iç ve dıĢ tehdit, güvensizlik ve riskler nedeniyle kendine has bir 

ulusal güvenlik tanımıyla hareket etmiĢtir. Bu güvenlik tanımı seksenlerden sonra ordunun 

siyasal yaĢamı denetlemek için kullandığı bir araca dönüĢmüĢ; sorgulanması yasaklanmıĢ 

kutsal bir kavram olarak gösterilmiĢ; „devletin hayati önemi haiz değerleri‟ olarak 

tanımlanmıĢtır (Özcan, 2010b: 345). Bu durum ulusal güvenlik kavramını askerlerin 

sadece ülke savunmasını ilgilendiren konularda değil günlük siyasi konularda da söz sahibi 
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olmasını meĢrulaĢtıran bir iĢlev görmüĢtür. MGK ve MGK Genel Sekreterliği kanununda 

yer alan, reformlara rağmen halen değiĢtirilmemiĢ olan ulusal güvenlik tanımı bu 

meĢrulaĢtırıcı iĢlev konusunda önemli bir ipucu vermektedir. Ulusal güvenliğin geniĢ 

kapsamı güvenlik konularındaki karar vericilerin gündelik ve sıradan meselelerde bile söz 

sahibi olmalarını sağlamaktadır.  

Türkiye‟de askerlerin siyasi alandaki etkinliğinin kökenleri Osmanlı dönemine kadar 

gitmektedir. Dolayısıyla, anayasal çerçevenin ve yasal yapıların dıĢında, resmi olmayan 

yapısal etkenler de askerlerin siyasetteki etkinliğine zemin hazırlamaktadır. Türkiye‟nin 

geçirdiği anayasal reformlar bu yapıların da sorgulanmasına yol açmıĢtır. Ulusal güvenlik 

kavramının devlet merkezli tanımlanması ve esasen devletin güvenliğinin söz konusu 

olması; ulusal güvenlik konularının kamuoyu önünde tartıĢılamayacak kadar hassas ve 

ancak gerekli bilgi birikimine sahip uzmanlarca tartıĢılabilecek bir içeriğe sahip olmaları 

ve ulusal güvenliğin adeta kutsallaĢtırılmıĢ bir alan oluĢturması ulusal güvenlik sorunu 

olarak tanımlanan sorunların siyasal tartıĢmaların dıĢına itilmesi sonucunu doğurmuĢtur. 

Özellikle iç politikadaki siyasal sorunların güvenlikleĢtirilmesi, bu konuda büyük 

hassasiyet gösteren TSK‟nın irtica ve bölücülük gibi sorunları sadece sivillerin inisiyatifine 

bırakılamayacak kadar önemli sorunlar olarak görmesi sonucunu doğurmuĢtur (Heper, 

2005: 37). Birçok siyasal sorunda gözlenen bu olağanüstülük asker-sivil iliĢkilerinin 

değiĢmesiyle birlikte sorgulanmaya baĢlanmıĢtır.  

Bu konuda önemli bir örnek Mesut Yılmaz‟ın 4 Ağustos 2001 günü ANAP‟ın 7. 

olağan kongresinde ulusal güvenlik kavramı hakkında söyledikleridir. Yılmaz, Türkiye‟nin 

ulusal güvenlik tanımının ya da kendi deyimiyle „ulusal güvenlik sendromunun‟ çağdaĢ 

dünya yolunda ilerlemeye engel oluĢturduğunu dile getirerek söyle konuĢmuĢtur:  

Ulusal güvenlik, devletin bekasını sağlamayı amaçlayan bir kavramdır. Bugünkü 

kullanım tarzı aksi yönde cereyan etmektedir. Devletimizin geleceğini sağlamlaĢtırıcı 

her adımın engelleyicisi konumuna getirilmiĢtir. Devletin bekasını sağlayacak bir 

kavramı, devletin can damarlarını keser hale getirmeyi dünya üzerinde yalnız Türkiye 

becerebilirdi. Türkiye ileri gitmek istiyorsa bu sendromdan kurtulmalıdır. Bu kavramın 

muhtevası ve gerekleri tartıĢmaya açılmalıdır. Ülkenin geleceği için gerekli her ileri 

adımın ulusal güvenlik gerekçesiyle kesilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. 

(Tabuları yıkarız, 2001, 5 Ağustos)  

Yılmaz‟ın konuĢmasına TSK‟nın verdiği sert yanıt ile (Muhtıra gibi, 2001, 8 

Ağustos) ulusal güvenlik kavramı tartıĢmaya açılmıĢtır (Akçura, 2001, 9 Ağustos). Ulusal 
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güvenlik kavramının Türkiye‟nin güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermekten çok asker-sivil 

iliĢkilerindeki olağanüstülüğün meĢrulaĢtırılması noktasında önem taĢıdığı 

değerlendirilmiĢtir.  

Asker-sivil iliĢkilerinin yasal çerçevesinde yaĢanan reformların yanı sıra bu 

iliĢkilerin ve ulusal güvenlik kavramının tartıĢmaya açılması ulusal güvenlik politikasının 

sivilleĢmesi yönünde önemli bir baskı yaratmıĢtır. Bu baskıda küreselleĢme sürecinin etkisi 

önemlidir. Bu süreçte devletin güvenlik ihtiyaçları ile devlet/hükümet dıĢı aktörlerin 

ihtiyaçlarının farklılaĢması söz konusu olmuĢtur. Soğuk SavaĢ döneminde devletin 

güvenliğine öncelik tanıyan güvenlik ortamı toplumsal ve bireysel sorunların öne çıktığı 

bir güvenlik ortamına yerini bırakmıĢtır (Özcan, 2010b: 347-348). Türkiye‟nin ulusal 

güvenlik kavramını tartıĢmaya açması, devlet merkezli güvenlik tanımının yerine küresel 

süreçleri dikkate alan yeni bir tanım arayıĢını da yansıtmaktadır. Bu yeni tehditlere yanıt 

verebilme noktasında güvenliğin geleneksel aktörleri yetersiz kalmaya baĢladıkça daha 

fazla aktör güvenliğin tanımlanmasında ve güvenlik sorunlarının belirlenmesinde söz 

sahibi olmaya baĢlamıĢtır. Burada ulusal olduğu kadar uluslararası aktörlerin de etkili 

olabildikleri görülmektedir. Nitekim Türkiye‟nin ulusal güvenlik politikasının 

dönüĢümünde önemli aktörlerden birisi AB olmuĢtur. Hatırlatmak gerekirse 2004 yılına 

dek güvenlik alanında gerçekleĢtirilen reformlar AB uyum paketleri adı altında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Görüldüğü üzere dıĢ etkenler güvenlik reformlarında doğrudan etkide 

bulunabilmiĢtir. Bununla birlikte reformların yalnızca dıĢ etkenlerin tetiklemesi ile 

gerçekleĢmediği, içeride zaten reform ihtiyacı bulunduğu ve reform yanlısı ulusal aktörler 

için AB‟nin bir dayanak noktası oluĢturduğu görülmektedir (Tocci, 2005). Reformların 

baĢlamasında AB‟nin önemli bir aktör olarak rol oynadığı bir gerçektir fakat ilerleyen 

dönemde asker-sivil iliĢkilerinin dönüĢümünde ulusal dinamikler daha etkili olmuĢtur. 

2004 yılına dek AB uyum paketleri çerçevesinde gerçekleĢtirilen reformlar doğrudan AB 

etkeni ile açıklanabilir olsa da bu tarihten itibaren asker-sivil iliĢkilerinde yaĢanan 

geliĢmeler büyük ölçüde Türkiye‟nin kendi siyasi tartıĢmalarına bakılarak anlaĢılabilir. Bu 

kapsamda bütünlüklü bir bakıĢ açısının yakalanabilmesi adına 2004 sonrasında asker-sivil 

iliĢkilerinde yaĢanan geliĢmelere kısaca yer vermek yerinde olacaktır.  
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4.2.1.4. Asker-sivil iliĢkileri  

Asker-sivil iliĢkilerinde yaĢanan geliĢmelere ve ulusal güvenlik alanındaki 

reformlara TSK‟nın nasıl bir tepki verdiği, yanıtlanması gereken önemli bir sorudur. 2004 

yılına dek AB uyum süreci kapsamında gündeme gelen reformlar konusunda TSK çeĢitli 

kaygılarını dile getirmekle birlikte sürece karĢı güçlü bir direnç göstermemiĢtir. Örneğin, 

MGK ile ilgili düzenlemeleri içeren yedinci uyum paketinin gündemde olduğu sıralarda 

bazı generaller AB reformları hakkında olumsuz görüĢlerini açıklamıĢlardır (Aydemir, 

2003, 23 Ağustos). MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç görevinden ayrılırken 

MGK‟nın iĢlevsiz hale getirilmesine yol açacak yasal düzenlemelerden (yedinci uyum 

paketi) vazgeçilmesi gerektiğini belirtmiĢtir (Org. Kılınç: MGK iĢlevsiz hale geldi, 2003, 

25 Ağustos). Bu örnekler ordu içerisinde reform sürecine kuĢkuyla bakan generallerin 

bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir fakat TSK‟nın resmi görüĢlerini 

yansıtmamaktadır.  

1997-2002 yılları arasında DıĢiĢleri Bakanlığı yapan Ġsmail Cem (2009b: 234) asker-

sivil iliĢkilerinde köklü reformları gündeme getiren AB üyeliği konusunda TSK‟nın 

görüĢlerini Ģu Ģekilde değerlendirmiĢtir:  

Türkiye-AB iliĢkilerinde, Silahlı Kuvvetlerin olumsuz ve engelleyici bir tavır aldığı, 

askerin, AB üyeliğine karĢı olduğu kamuoyunda çok tartıĢılmıĢtır. Her kurumda 

olabileceği gibi, askerin içinde de AB sürecini Türkiye‟nin yararına görmeyenler vardır. 

Ama Silahlı Kuvvetler‟in, bir kurum olarak, hatta askerin çoğunluğuyla, AB‟ye karĢı 

olduğunu iddia etmek, abartılıdır hatta düpedüz yanlıĢtır.  

2003-2007 yılları arasında DıĢiĢleri Bakanlığı görevinde bulunan Abdullah Gül ise 

TSK‟nın AB reformları konusundaki tutumunu Ģöyle açıklamıĢtır: Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin AB üyelik hedefi konusunda, reformlar konusunda çok önemli desteği oldu 

ve oluyor. Bazı kişilerin düşüncesinin aksine, reformların yapılması TSK desteği 

olmaksızın daha zor olurdu (Yetkin, 2006, 15 Haziran).  

Reform süreci 2004 yılına dek AB uyum paketleri çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2004 sonrasında ise müzakerelerin baĢlaması için tarih alınmasıyla birlikte reformlar 

yavaĢlamaya baĢlamıĢ fakat daha sonra Türkiye‟nin kendi siyasal dinamikleri bu sürecin 

devam etmesini sağlamıĢtır. 2004 yılına dek reform sürecine TSK‟nın direnç göstermemesi 

doğal karĢılanmalıdır. Ġkinci bölümde birçok kez altı çizildiği üzere askerler kendilerini 
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BatılılaĢma, çağdaĢlaĢma ve AvrupalılaĢma süreçlerinin öncüleri olarak tanımlamıĢlar ve 

toplum içerisinde öncü bir rol oynamıĢlardır. Ancak AB üyelik süreci bu öncü rolü ve 

askerlerin toplum ve siyasetteki ayrıcalıklı konumlarını sarsarak bir çeliĢki yaratmıĢtır 

(Ünlü Bilgiç, 2009: 817). Bu çeliĢki TSK‟nın yeni konumunu kabullenmesi ile 

çözümlenecektir fakat iç tehditler konusunda sürdürülen hassasiyet siyasal alanın tamamen 

sivillere bırakmasını zorlaĢtırmıĢtır. Bu noktada 2007 CumhurbaĢkanlığı krizi önemli bir 

örnek oluĢturmaktadır. Ġktidardaki AK Parti‟nin ve aday gösterdiği Abdullah Gül‟ün 

Ġslamcı geçmiĢi laiklik tartıĢmalarını yeniden gündeme getirmiĢtir. 27 Nisan günü 

Meclis‟te Abdullah Gül‟ün CumhurbaĢkanı olarak seçilmesine rağmen seçimin yapıldığı 

akĢam Genelkurmay BaĢkanlığı internet sitesinden yayımlanan bildiri (Genelkurmay'dan 

çok sert açıklama, 2007, 28 Nisan) ve Anayasa Mahkemesi‟nin toplantı yeter sayısına 

ulaĢılmadığı gerekçesiyle seçimi iptal etmesi (Anayasa Mahkemesi 367 Ģart dedi, 2007, 2 

Mayıs) askerlerin ve geleneksel bürokrasinin laiklik konusundaki hassasiyetlerinin 

sürdüğünü ve irticanın halen önemli bir tehdit olarak algılandığını göstermiĢtir. 2007‟de 

gerçekleĢtirilen erken genel seçimlerde AK Parti‟nin aldığı yüksek oy oranı ve 2007 

sonrasında yaĢanan geliĢmeler TSK‟nın geri adım atmasını ve asker-sivil iliĢkilerinde 

reform sürecinin yeniden hız kazanmasını sağlamıĢtır.  

Bu süreçte yaĢanan en önemli geliĢme Ergenekon Davasıdır. Ergenekon Davası 

Ümraniye‟de bulunan mühimmat; DanıĢtay saldırısı; Cumhuriyet gazetesine yönelik 

saldırı; 2003-2004 yıllarında hazırlandığı iddia edilen Sarıkız, AyıĢığı, Yakamoz ve 

Eldiven kod adlı darbe planları ve daha birçok soruĢturmanın birleĢtirilmesiyle tek dosyada 

toplanan bir iddianamenin Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi‟ne sunulmasıyla baĢlamıĢtır. 

Daha sonra 2012 yılında hükümeti yıpratmaya yönelik olarak Genelkurmay BaĢkanlığı 

tarafından açıldığı iddia edilen internet siteleri ile ilgili dava da Ergenekon Davası ile 

birleĢtirilmiĢtir. Bütün bu soruĢturma ve davaların birbirleriyle iliĢkileri net biçimde ortaya 

konulmamıĢ olsa da tüm eylemlerin ardında Ergenekon adlı bir terör örgütünün bulunduğu 

iddia edilmiĢtir. Bu süreçte birçok emekli ve muvazzaf askerin tutuklandığı ve hüküm 

giydiği görülmüĢtür.  

Asker-sivil iliĢkilerini yakından ilgilendiren bir diğer dava Balyoz adıyla bilinen 

davadır. Darbe giriĢimi iddiasıyla Aralık 2010‟da 200‟den fazla emekli ve muvazzaf asker 

hakkında dava süreci baĢlatılmıĢtır. Bu dava süreçlerinde yargılanan asker sayısı dört yüzü 

aĢmıĢtır. Genelkurmay BaĢkanlığı görevini üstlenmiĢ Ġlker BaĢbuğ‟un emekliliği sonrası 
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Ergenekon Davasında yargılanması da dikkat çekici bir geliĢme olmuĢtur. Davaların 

hukuki sonuçları bir kenara bırakılırsa, siyasi açıdan Türkiye siyasal tarihinde eĢi 

görülmemiĢ bir sürecin yaĢandığı söylenebilir. TSK‟nın siyaset üzerindeki etkinliğinin bu 

süreçte neredeyse tamamen ortadan kalktığı, asker-sivil iliĢkilerinde birtakım reformların 

ve uygulamaların bu kapsamda mümkün olduğu görülmektedir. Bu davalar siyasal 

iktidarın elini güçlendirmiĢ, 2010 ve 2011 YAġ krizlerinin hükümetin istediği Ģekilde 

çözümlenmesi mümkün olmuĢtur (Gürsoy, 2012: 37).  

4.2.2. Güvenlik kavramının dönüĢümü 

4.2.2.1. AK Parti etkisi  

Ulusal kültürel/kurumsal güvenlik çevresinde yaĢanan geliĢmelere bakıldığında en 

çok tartıĢılan konulardan birinin 2002 sonrasında tek baĢına iktidara gelerek güvenlik 

politikalarının belirlenmesinde baĢrolü oynayan AK Parti‟nin yarattığı etkilerdir. Güvenlik 

politikasındaki dönüĢüm 1998‟den itibaren baĢlamıĢ olsa da 2002‟ye kadar süren dönem 

bir geçiĢ evresi ya da değiĢimin temellerinin atıldığı dönem olmuĢtur. 2002 sonrasında ise 

söz konusu değiĢimin karakteri belirginleĢmeye baĢlamıĢtır. AK Parti‟nin 2007 sonrasında 

askerler baĢta olmak üzere geleneksel güvenlik politikasını temsil eden aktörler karĢısında 

konumunu güçlendirmesi ile birlikte yeni güvenlik politikasının genel hatlarının büyük 

ölçüde AK Parti yönetimince çizildiği söylenebilir. Bunun en önemli göstergesi güvenlik 

politikalarında kullanılan kavramsal çerçevenin AK Parti tarafından çizilmiĢ olmasıdır.  

Bu noktada Ahmet Davutoğlu etkenine bir parantez açmak gerekmektedir. 

Davutoğlu, dıĢ politika alanında olduğu kadar güvenlik alanında da AK Parti‟nin 

söylemlerinin kavramsal içeriğini inĢa eden isimlerin baĢında gelmektedir. Örneğin 

Stratejik Derinlik bir kitap ismi olmaktan çıkmıĢ Türk dıĢ politikasını tanımlayan bir 

kavram olarak kullanılmıĢtır. Türk dıĢ politikasının ve güvenlik politikalarının temel 

kavramları olan merkez ülke, küresel güç, ritmik diplomasi, komĢularla sıfır sorun gibi 

kavramlar Davutoğlu‟nun literatüre kazandırdığı kavramlardır. Bu açıdan AK Parti‟nin 

kullandığı söylem yeni güvenlik politikasının açıklanmasında baĢvurulan kavramsal 

araçları da hazır kalıplar halinde araĢtırmacılara sunan bir içeriğe sahiptir. AK Parti etkeni 

dıĢ ve güvenlik politikalarının oluĢturulmasında olduğu kadar bu konulardaki literatürde de 

belirleyici olmaktadır.  
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AK Parti‟nin belirleyici olmasını sağlayan etkenlerden biri geleneksel güvenlik 

politikalarına açıkça karĢı çıkması ve bu politikaları savunan ideolojiyle karĢıt bir çizgide 

bulunmasıdır. Bu tezde ileri sürüldüğü üzere Türkiye‟nin geleneksel güvenlik politikası 

Osmanlı döneminde Ģekillenmeye baĢlamıĢ ve tek parti döneminde kurumsallaĢmıĢtır. 

Doksanlı yıllarda ise bu güvenlik politikasının taĢıyıcılığını üstlenen asker ve sivil 

bürokrasi özellikle iç tehditler bağlamında belirleyici olmuĢtur. AK Parti ise tek parti 

dönemine yönelik ağır eleĢtiriler getiren, baĢta TSK olmak üzere güvenlik politikasını 

belirleyen ve geleneksel güvenlik anlayıĢını sürdüren kurumlarla görüĢ ayrılıkları yaĢayan 

bir parti olarak yeni güvenlik politikasını temsil eden en güçlü siyasi aktör olmuĢtur. 

Bununla birlikte yüz yıla yakın bir süre hâkimiyetini sürdüren güvenlik anlayıĢı doğal 

olarak varlığını sürdürecek birtakım mekanizmalar geliĢtirecek ve bu anlayıĢı kolayca 

değiĢtirmek mümkün olmayacaktır. Geleneksel güvenlik anlayıĢına karĢıt bir geçmiĢe 

sahip AK Parti‟nin ilk dönemi meĢrulaĢma arayıĢlarına sahne olmuĢtur. Bu bağlamda AB 

üyelik sürecinde gösterilen yoğun çaba ve demokratikleĢme adımları hem ihtiyaç duyulan 

meĢruiyeti güçlendirmiĢ hem de AK Parti‟nin geleneksel güvenlik anlayıĢını sürdüren 

aktörler karĢısında güçlenmesini sağlamıĢtır. Bu geliĢmeler güvenliğin yeniden 

tanımlanmasını mümkün hale getirmiĢtir.  

AK Parti‟nin güvenlik anlayıĢında özellikle iç tehditler bağlamında çok farklı bir 

yaklaĢımın söz konusu olduğu söylenebilir. Türkiye‟de geleneksel güvenlik anlayıĢı devleti 

ve onun siyasal rejimini güvenliğin atıf nesnesi olarak kabul etmiĢ, rejime yönelik 

muhalefeti tehdit olarak algılamıĢtır. Bu durum iç tehdit algılamalarının güvenlik 

politikalarında belirleyici bir rol oynamasına neden olmuĢtur. Hatta geleneksel güvenlik 

anlayıĢına göre Ġslamcı geçmiĢi dolayısıyla AK Parti bizatihi bir tehdit olarak kabul 

edilmiĢtir. Ancak AK Parti, söz konusu siyasal rejime muhalefet ederken demokratikleĢme 

söylemini öne çıkarmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle 28 ġubat sonrasında AK Parti‟de vücut bulan 

yenilikçi Ġslamcı kesimler küresel eğilimleri doğru okumuĢ, dünya politikasına hâkim olan 

küreselleĢme, yeni-liberalizm, dıĢa açılma gibi süreçlerin gerektirdiği „demokratikleĢme‟ 

ihtiyacını sloganlaĢtırmıĢtır (Bazoğlu Sezer, 2002: 12-13).  

Demokratik reformlar gerçekleĢtirilirken AK Parti‟nin liberal ve reformist kesimlerle 

ittifakı da göze çarpmaktadır. AB reformlarının taĢıyıcılığını Ġslamcı kökenden gelen AK 

Parti‟nin üstlenmesi fakat Kemalist, laik, Batıcı kesimlerin ve bu arada CHP‟nin AB‟ye 

Ģüpheyle yaklaĢmaları garip ve çeliĢkili bir durum yaratmıĢtır (Oğuzlu ve Özpek, 2008: 
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993). Ancak bu geliĢmeler güvenlik politikasının geleneksel aktörlerine güç kaybettirirken 

AK Parti‟nin güçlenmesini ve iç tehdit algılarının değiĢmesini sağlamıĢtır. BaĢka bir 

deyiĢle güvenlik politikasında AK Parti etkisi ele alınırken en önemli geliĢmenin iç siyasal 

dengelerde ve iç tehdit algılamalarında yaĢandığı söylenebilir. Dengeler AK Parti lehine 

değiĢtikçe güvenlik politikasında dıĢarıya yönelme artmıĢtır.  

Güvenlik politikalarında dıĢarıya yönelmenin bir nedeni iç siyasal dengelerdeki 

değiĢimse bir diğer nedeni Türkiye‟nin ekonomik olarak dıĢa açılması ve küreselleĢme 

süreçleri ile bütünleĢmesidir. Esasen Türkiye bu hamleyi 1980 sonrasında yapmak 

istemiĢtir fakat Türk ekonomisinin görünümü iki binli yıllarda köklü biçimde dönüĢmüĢ ve 

Anadolu sermayesi sınırların dıĢında oldukça yoğun bir faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. 

AK Parti‟nin dıĢarıda etkinliğini artırma hedefi ile yeni ekonomik ve toplumsal yapının 

ihtiyaçları örtüĢmüĢtür. Bu örtüĢme Türkiye‟nin dıĢ politikada daha aktif, komĢularıyla ve 

yakın bölgeyle iliĢkilerinde ekonomik etkenlere önem veren ve ülke güvenliğini bu 

doğrultuda sınırların ötesinde ele alan bir strateji izlemesine yol açmıĢtır. Bu stratejinin en 

önemli sonucu ise Türkiye‟nin ikili iliĢkilerini kendisini statükoculuğa yönelten bir 

güvenlik perspektifinden değil aktivizmi teĢvik eden fırsatlar ve iĢbirliği imkânları 

bağlamında ele alması olmuĢtur. Bu geliĢmeler Türkiye‟nin stratejik konumunu yeniden 

tanımlaması anlamına gelmektedir. Bu konu ilerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak ele 

alınacak olsa da Ģimdilik Davutoğlu‟nun (2009: 117) Ģu sözlerine yer verilmesi yeterli 

görülmektedir:  

Jeopolitik konum artık sınırları müdafaa dürtüsünün yönlendirdiği bir statükoyu 

muhafaza stratejisinin aracı olarak görülmemelidir. Aksine, bu jeopolitik konum 

kademeli bir Ģekilde dünyaya açılmanın ve bölgesel etkinliği küresel etkinliğe 

dönüĢtürmenin bir aracı olarak görülmelidir. Sınırlara dayalı yerel etkinlikten kıtasal ve 

küresel etkinliğe yönelmenin öncelikli Ģartı jeopolitiğin uluslararası ekonomik, siyasi ve 

güvenlik iliĢkilerine dinamik bir çerçeve içinde kullanılmasına bağlıdır. Bu dinamizmin 

yoğun temposu yerine statükoculuğun rahatını tercih eden bir dıĢ politika geleneği, 

bırakın jeopolitiği küresel etkinliğe dönüĢtürmeyi, cari sınırları bile muhafaza 

edemeyecektir.  

AK Parti‟nin güvenlik söyleminin en belirgin özelliklerinden biri, bu satırlarda 

görüldüğü üzere, sınırların muhafazasından ziyade sınırların ötesinde etkinliğin kurulması, 

statükoculuk yerine aktif ve dinamik bir diplomasinin izlenmesi Ģeklindedir. Bu söylem 

Türkiye‟yi Batı güvenliğinin bir parçası ya da Doğu-Batı arasında bir köprü olarak değil 

merkez ülke olarak inĢa etmektedir. Davutoğlu‟nun jeopolitiği küresel etkinliğe 
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dönüĢtürmek Ģeklinde tanımladığı bu strateji Türkiye‟yi bölgesel anlamda merkez ülke 

olarak görmenin yanı sıra küresel bir aktör olarak yeniden inĢa etmeyi de hedeflemektedir. 

Türkiye‟nin etkinliğini iki binli yıllarda hissedilir ölçüde artırdığı tüm çevrelerde kabul 

edilen bir gerçektir. Bununla birlikte Davutoğlu‟nun söz konusu kitabının ilk baskısının 

2001 yılında yapıldığı hatırlanırsa Türkiye‟nin doksanlı yıllarda yaĢadığı siyasi krizlerin 

etkisini halen hissettiği ve ekonomik istikrarsızlığın sürdüğü bu dönemde küresel güç olma 

hedefinin dile getirilmesinin idealist bir yaklaĢım olduğu anlaĢılacaktır. Gerçekçi kuramın 

jeopolitik kavramsallaĢtırmalarını sıklıkla kullanmasına rağmen AK Parti, dıĢ ve güvenlik 

politikalarında idealist bir yaklaĢımı da söylemlerinde yoğun olarak kullanmaktadır 

(Akyol, 2011). Ġzlenen politikaların gerçeklerden uzaklaĢtığı ve mevcut araçlarla amaçlar 

arasında uyumsuzluk olduğu eleĢtirilerinin temelinde de bu yatmaktadır.  

4.2.2.2. Güvenlik politikasının ekonomi-politiği  

Türkiye‟nin Lozan statükosuna dayalı ve sınırların muhafazasını esas alan savunmacı 

güvenlik politikası yerine sınırların ötesinde daha fazla etkinlik kurulmasını öneren AK 

Parti‟ye bu hedefinde en güçlü desteğin Anadolu sermayesinden ve yeni iĢ çevrelerinden 

geldiğine daha önce değinilmiĢtir. Bu durum Türkiye‟nin uluslararası ekonomik 

iliĢkilerindeki geliĢmelerle yakından iliĢkilidir. Bu konuda kapsamlı bir çalıĢma kaleme 

alan KiriĢçi‟ye (2009) göre Türkiye‟nin bölge ülkeleriyle artan ekonomik karĢılıklı 

bağımlılığının yanı sıra sivil toplum, iĢadamları ve daha birçok devlet-dıĢı aktörün 

sınırların ötesinde yürüttükleri faaliyetler Türkiye‟yi dıĢ politikasında daha aktif bir aktör 

olmaya zorlamaktadır. Bu süreçte devlet ile iĢadamları arasındaki etkileĢim giderek 

artmakta, iĢ çevreleri dıĢ politikanın yeni aktörleri haline gelmekte ve Türkiye dıĢ 

politikasında ekonomik iliĢkilerini etkili bir araç olarak kullanmaktadır. Türkiye bu 

anlamda bir ticaret devleti haline gelmektedir.  

Türkiye‟nin bir ticaret devletine dönüĢmesi süreci 1980 sonrasında Özal döneminden 

itibaren baĢlamıĢtır. 1980 sonrasında uluslararası ekonomide yaĢanan küreselleĢme dalgası 

ve üretim biçimlerindeki değiĢme ile Türkiye‟nin ekonomisinde ithal ikamecilikten 

ihracata dayalı bir modele dönüĢün yaĢandığı hatırlanmalıdır. Bu geliĢmelerin en önemli 

etkisi uluslararasılaĢma yanlısı, yani yurtdıĢına ağırlıklı olarak fason üretim yapan küçük 

ve orta boy iĢletmelerin ekonomide ağırlık kazanmasıdır. Bu geliĢme Anadolu 

sermayesinin önem kazanmasına ve zamanla Türkiye‟nin dıĢ ekonomik iliĢkilerinde ve dıĢ 



183 

politikasında etkilerini artırmalarına yol açmıĢtır (Kutlay, 2011a). Devletin bu geliĢmelere 

yanıtı ise iĢadamları ile yakın iliĢkiler kurarak dıĢ ekonomik iliĢkileri bir dıĢ politika aracı 

olarak kullanmak olmuĢtur. Bunun sonucunda iĢadamları dıĢ politikanın yeni aktörleri 

haline gelmiĢlerdir (Atlı, 2011).  

Görüldüğü üzere iĢ çevrelerinin dıĢ politikadaki faaliyetleri meselenin bir boyutunu 

oluĢturmaktadır. Özellikle ekonomik kuruluĢlar (TÜSĠAD, MÜSĠAD, ĠKV, TOBB vb.) 

dıĢarıda yaptıkları giriĢimler, yatırımlar, yardımlar, lobi faaliyetleri vb. katkılarla dıĢarıda 

hem hükümetler düzeyinde hem halk düzeyinde Türkiye‟ye güvenin ve ilginin artmasına 

yardımcı olmuĢlardır (KiriĢçi, 2009: 47). Meselenin bir diğer boyutu ise Türkiye‟nin 

karĢılıklı ekonomik bağımlılığı sorun çözücü bir süreç olarak değerlendirmesidir. Bu 

değerlendirme komĢularla güvenlik ikilemine değil karĢılıklı güvene ve iĢbirliğine dayalı 

bir iliĢki modelini gündeme getirmektedir. Önceki sayfalarda ele alınan komĢuluk 

iliĢkilerinin normalleĢmesi sürecine ekonomik iliĢkilerin yoğunlaĢması eĢlik etmiĢtir. Bu 

geliĢme komĢuluk iliĢkilerinde yaĢanan geliĢmelerin konjonktürel olmadığını, köklü bir 

anlayıĢ değiĢimi anlamına geldiğini göstermektedir.  

Siyasal düzeyde komĢularla sıfır sorun Ģeklinde tanımlanan yeni anlayıĢ Türkiye‟nin 

güvenlik kültürünü derinden etkilemiĢtir fakat ekonomik iliĢkiler bağlamında birtakım 

sorunlardan da bahsetmek gerekmektedir. Bu sorunların baĢında bölge ülkelerinin kendi 

içlerinde ve aralarında yaĢadıkları güvenlik sorunları gelmektedir. Örneğin komĢularla sıfır 

sorun politikasının ve karĢılıklı ekonomik bağımlılık anlayıĢının Arap Baharı sonrasında 

yürütülemez hale geldiği eleĢtirileri yüksek sesle dile getirilmektedir. Bununla birlikte 

güvenlik politikasının ekonomi-politiği bağlamında bir değerlendirme yapmak gerekirse, 

ekonominin güvenlik algılarının değiĢmesinde oldukça yavaĢ etki doğuran bir araç olsa da 

diğer araçlara göre daha güçlü sonuçlar yarattığı söylenebilir. Güvenlik sorunları nedeniyle 

bir iyi bir kötü ilerleyen iliĢkiler, tarafların masaya iĢ ortağı olarak oturduğu platformlarda 

daha istikrarlı bir karakter kazanmaktadır (Kutlay, 2011b: 24). 2008-2009 Gazze krizi 

sonrasında Ġsrail‟le iliĢkilerin bozulması, Arap Baharının Ortadoğu‟daki otoriter rejimleri 

sarsması, 2011 yılında Suriye‟de baĢlayan iç savaĢ ve diğer güvenlik sorunları nedeniyle 

Türkiye‟nin ekonomik iliĢkilerinin olumsuz etkilendiği ve sıfır sorun anlayıĢının iĢlemez 

hale geldiği doğrudur fakat uzun vadede Türkiye‟nin ekonomik karĢılıklı bağımlılık yerine 

güvenlik ikilemine dayalı bir anlayıĢa geri dönmesi beklenmemelidir.  



184 

Yakın coğrafyasında yaĢanan güvenlik sorunlarının yanı sıra Türkiye‟nin ekonomik 

yapısından kaynaklanan birtakım sorunlar da ekonomik iliĢkilerin güven inĢa edici bir araç 

olarak kullanımına olumsuz etki etmektedir. Bu sorunların baĢında ekonomiyi dıĢ ve 

güvenlik politikalarında etkili bir araç olarak kullanmak isteyen Türkiye‟nin dıĢ politika ve 

güvenlik amaçlarıyla bütünleĢik bir sanayi stratejisine sahip olmaması gelmektedir. Bu 

kapsamda hedef bölge ve ülkelerin ticaret ve yatırım ihtiyaçlarının tespit edilmesi; bu 

ihtiyaçlar doğrultusunda hedef pazarların, sektörlerin ve bu sektörlerde rekabet alanlarının 

belirlenmesi; bu hedeflerin sürdürülebilir bir sanayi stratejisi ile desteklenmesi ve son 

olarak söz konusu bölgelerde faaliyet gösterecek Ģirketlerin etkin devlet desteğine sahip 

olması gerekmektedir (Kutlay, 2012: 110). Bu nedenlerle Türkiye‟nin sanayi altyapısını 

güçlendirmesi, kapsamlı bir sanayi stratejisine sahip olması, rekabetçilikteki sorunlarını 

iyileĢtirmesi ve yenilik konusunda performansını artırması gerekmektedir. Bu eksiklikler 

karĢısında ekonominin bir dıĢ politika ve güvenlik aracı olarak kullanımı sürdürülebilir 

olmayacaktır.  

Türkiye‟nin dıĢ ekonomik iliĢkilerinde yaĢanan ve güvenlik bağlamında uzun vadeli 

olumsuz sonuçlar doğurması muhtemel olan bir diğer konu dıĢ ticaretteki dengenin ithalat 

lehine olmasıdır. DıĢ ticaretteki bu asimetri güven artırıcı bir iliĢki olan karĢılıklı 

bağımlılığın güvensizlik üreten bir tek taraflı bağımlılığa dönüĢmesine yol açabilir. 

Özellikle enerji, iletiĢim, biliĢim, savunma gibi stratejik sektörlerde ortaya çıkan tek taraflı 

bağımlılıklar ciddi güvenlik zafiyetleri yaratabilir. Kapsamlı sanayi stratejisinin 

eksikliğiyle de yakın iliĢkisi olan dıĢ ticaretteki asimetri Türkiye açısından uzun vadede 

güvenlik riskleri taĢımaktadır. AĢağıdaki çizelgede Türkiye‟nin dıĢ ticaretinde 

ihracat/ithalat dengesi gösterilmektedir. Çizelgeye göre dıĢ ticaret hacmi konjonktürel iniĢ 

çıkıĢlar yaĢamakla birlikte kararlı bir yükseliĢ izlemektedir. Bununla birlikte dıĢ ticaret 

dengesinin eksi yönde geniĢlemeye devam ettiği görülmektedir.   
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Çizelge 4.2. Türkiye‟nin dıĢ ticareti
1
  

Yıl Ġhracat  Ġthalat  

DıĢ Ticaret 

Dengesi  

DıĢ Ticaret 

Hacmi  

Ġhracatın ithalatı 

karĢılama oranı %  

1999 26,58 40,67 -14,08 67,25 65,4 

2000 27,77 54,50 -26,72 82,27 51,0 

2001 31,33 41,39 -10,06 72,73 75,7 

2002 36,05 51,55 -15,49 87,61 69,9 

2003 47,25 69,33 -22,08 116,59 68,1 

2004 63,16 97,53 -34,37 160,70 64,8 

2005 73,47 116,77 -43,29 190,25 62,9 

2006 85,53 139,57 -54,04 225,11 61,3 

2007 107,27 170,06 -62,79 277,33 63,1 

2008 132,02 201,96 -69,93 333,99 65,4 

2009 102,14 140,92 -38,78 243,07 72,5 

2010 113,88 185,54 -71,66 299,42 61,4 

2011 134,90 240,84 -105,93 375,74 56,0 

2012 152,46 236,54 - 84,08 389,00 64,5 

 

4.2.2.3. Yeni siyasal seçkinler ve aydınlar  

Asker-sivil iliĢkilerinin dönüĢümü, AK Parti iktidarının ülke içi siyasal dengeleri 

değiĢtirmesi ve Özal sonrasında baĢlayan ekonomik dönüĢümün iki binli yıllarda ticaret 

devletini ortaya çıkarması güvenlik politikasını belirleyen toplumsal aktörlerin de 

değiĢmesini beraberinde getirmiĢtir. Ġkinci bölümde ele alındığı üzere Türkiye‟nin 

                                                 
1
 Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun internet sitesinde (http://www.tuik.gov.tr) yer alan istatistiklerden 

derlenmiĢtir.  
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geleneksel güvenlik politikasının taĢıyıcılığını askerler, sivil bürokratlar ve seçkin aydınlar 

oluĢturmuĢtur. 1980 sonrasında ise yeni bir müteĢebbis sınıfın, yani Anadolu sermayesinin 

ortaya çıkması ve daha önce çevre unsuru olarak kabul edilen kimliklerin daha güçlü 

biçimde temsil edilmeye baĢlanması yeni siyasal seçkinlerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

Bu anlamda siyasal seçkinlerde yaĢanan dönüĢüm Türkiye‟nin tehdit algılamaları ve 

güvenlik ihtiyaçları açısından önemli sonuçlar doğurmuĢtur. Bu konu kimlik tartıĢmalarını 

yakından ilgilendirmektedir ve Türkiye‟nin güvenlik kültürü ve devlet kimliğindeki 

değiĢimin tartıĢılacağı bir sonraki kısımda ele alınacaktır. Bu baĢlıkta ise yeni siyasal 

seçkinlerin ortaya çıkıĢı ve güvenlik politikasının belirlenmesindeki rolü 

değerlendirilecektir.  

Yeni siyasal seçkinler kendilerini siyasallaĢmıĢ bir Ġslami kimlikle ifade etmiĢlerdir. 

Bu seçkinleri güçlendiren ilk önemli geliĢme Kemalist ideolojiye eleĢtirel bir yaklaĢım 

getiren aydınların kendilerini yüksek sesle ifade etme imkânlarına kavuĢmalarıdır. Ġslami 

ahlakı öne çıkaran bu yeni aydınlar ekonomideki devlet tekeline ve büyük sermaye 

sahiplerinin etkinliğine karĢı çıkan Anadolu sermayesinin görüĢlerini siyasal alana 

taĢımıĢlardır. Cumhuriyetçi seçkinler karĢısında geleneksel değerleri ve Ġslami bir ahlakı 

savunmuĢlar; Ġslam‟ı siyasal alanın tamamen dıĢında bırakan laiklik anlayıĢının 

değiĢtirilmesi ve devletin Ġslam‟la barıĢması yönünde bir baskı yaratmıĢlardır. Bu geliĢme 

Türkiye‟nin güvenlik algılarını biçimlendiren Cumhuriyetçi seçkin sınıfın parçalanmasına 

yol açmıĢtır (Yavuz, 2001: 48). Türkiye‟nin gerçekleĢtirdiği demokratikleĢme süreci de bu 

parçalanmaya ve siyasal ve entelektüel alanda doğan boĢluğun yeni siyasal seçkinler ve 

aydınlar tarafından doldurulmasına hız vermiĢtir. Söz konusu parçalanmaya örnek vermek 

gerekirse 28 ġubat sürecinin yaĢandığı 1997 yılında sürece destek veren gazetelerin 

tirajları oldukça yüksek, karĢı çıkanların oranları çok düĢük olmuĢtur. Bununla birlikte 

2012 yılına gelindiğinde Türkiye‟nin en yüksek tiraja sahip gazetesi (Zaman) zamanında 

28 ġubat sürecine karĢı çıkan, laiklik ve ordu hakkında eleĢtirel bir tutum izleyen bir 

gazete olmuĢtur.
1
  

                                                 
1
 1997 yılında orduyu destekleyen gazetelerin tirajları Hürriyet 613 bin, Sabah 609 bin, Milliyet 597 bin, 

Radikal 183 bin ve Cumhuriyet 46 bin Ģeklindedir. KarĢı çıkan gazetelerin tirajları ise Zaman 266 bin ve Akit 

30 bin Ģeklindedir. 2011 yılında ise Ergenekon ve Balyoz gibi davalara eleĢtirel yaklaĢımda bulunan 

gazetelerin tirajları Hürriyet 449 bin, Milliyet 162 bin, Cumhuriyet 53 bin ve Vatan 117 bin Ģeklindedir. Ordu 

karĢısında eleĢtirel bir tutum izleyen gazetelerin tirajları Zaman 848 bin, Star 146 bin, Yeni ġafak 119 bin, 

Bugün 88 bin, Akit 58 bin, Taraf 51 Ģeklindedir. KarĢılaĢtırma için bkz. (Kuru 2013: 157).  
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Entelektüel alanda yaĢanan bu dönüĢüm kitle iletiĢim teknolojilerindeki hızlı ilerleme 

ile birleĢmiĢ, radyo ve televizyon kanallarında, gazete ve dergilerin sayılarında ve son 

olarak internet ortamında artan çeĢitlilik siyasal iletiĢimde köklü bir değiĢim yaratmıĢtır. 

Bu değiĢim siyasal gündemin ve kamusal söylemin tek baĢına siyasi iktidar tarafından ya 

da bürokratik elitler tarafından Ģekillendirilmesini imkânsız hale getirmiĢtir. Kamusal 

alanın ve siyasal rejimi tehdit eden sorunların denetlenmesi amacına hizmet eden 

geleneksel güvenlik söyleminin hâkimiyeti böylece sona ermiĢtir. Bu durum gerek 

ideolojik gerek kültürel farklılıkların kamusal alanda daha fazla görünür olmasını 

sağlamıĢtır.  

Eğitim alanında yaĢananlar da yeni siyasal seçkin sınıfın güçlenmesinde önemli bir 

etken olmuĢtur. Eğitimde Türkiye‟nin geleneksel devlet kimliğini aĢındıran geliĢmelerin de 

ilk olarak seksenli yıllarda ortaya çıktığı görülmektedir. 1982 Anayasasında zorunlu din 

derslerine yer verilmiĢtir. Diğer yandan DPT‟nin 12 Eylül sonrasında hazırladığı bir 

raporda (Milli Kültür Raporu, 1983) milli eğitime Ġslami ahlakın yeniden sokulmasını 

önermesi dikkat çekicidir. Bu tarihten sonra Ġmam-Hatip okullarının sayısındaki artıĢ bir 

diğer önemli geliĢmedir. Darbe sonrasında üniversitelerden atılan çoğunlukla sol görüĢlü 

bin civarında üniversite öğretim görevlisinin yerine ve Anadolu‟da kurulan üniversitelere 

taĢralı ve geleneksel Ġslami altyapıya sahip yeni bir akademisyen kuĢağının gelmesi 

(Szyliowicz, 1994: 151-152) de yeni siyasal seçkinlerin yükseliĢinde önemli rol 

oynamıĢtır.  

AK Parti döneminde eğitim alanında atılan adımlar bu süreci tamamlayan bir anlam 

taĢımıĢtır. Her Ģehre en az bir üniversitenin açılması, türban sorununun çözülmesi, meslek 

liselerine ve imam-hatip liselerine üniversiteye giriĢte uygulanan katsayı uygulamasının 

kaldırılması bu açıdan önemlidir. En önemli geliĢme ise 28 ġubat sonrasında sekiz yıllık 

kesintisiz eğitime geçiĢe bir tepki olarak 2012 yılında 4+4+4 eğitim sistemine dönülmesi 

ve Ġmam-Hatip ortaokullarının yeniden açılması olmuĢtur.
1
 Eğitimdeki bu geliĢmeler 

                                                 
1
 Dönemin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Cedide Abalıoğlu Anadolu Ġmam Hatip Lisesi'nde 

düzenlenen 2012-2013 eğitim öğretim yılı ve toplu açılıĢ töreninde söyledikleri bu bakımdan anlamlıdır: 

“Türkiye genelinde millet artık imam hatip okulları ile kucaklaşıyor. Bu okullarla hasret bugün sona eriyor. 

Bugünden itibaren imam hatip okulları, milletin okulları olarak eski parlak günlerine geri dönüyor. 28 Şubat 

sürecinde milletin bu okullarını öcü gibi görenler, ortaokul kısımlarına kilit vurdular. Liselere kayıtları 

azaltmak için üniversite sınavlarında katsayı uygulaması getirdiler. Bu zulme, antidemokratik uygulamaya 

TBMM‟de son verdik. Katsayının ortadan kalkmasıyla sinesinden çıktığı milletin okulu olmaya tekrar 

başladı.” (ġenyüz, 2012, 18 Eylül)  
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devlet kadrolarında, entelektüel ve kültürel alanda dini eğitim almıĢ insanların önünü 

açması ve Cumhuriyetçi seçkinlerin önceliğini sarsması bakımından önemlidir.  

Özetlemek gerekirse Ġslami değerlere önem veren yeni bir siyasal seçkinler sınıfının 

ortaya çıkması ve siyasal, ekonomik, entelektüel, kültürel çevrelerde, bürokrasi 

kadrolarında, medyada ve eğitimde önemli konumlara gelmeleri Türkiye‟de devlet 

kimliğini önemli ölçüde etkilemiĢtir. Cumhuriyetçi geleneğin ve Kemalist ideolojinin 

sorgulandığı Osmanlı geçmiĢiyle ve Ġslami değerlerle barıĢmayı savunan yeni bir kamusal 

söylem ortaya çıkmıĢtır. Bu geliĢmelerin tehdit algılamalarında ve güvenlik tanımında 

etkiler doğurması kaçınılmazdır. Özellikle iç tehdit algıları köklü bir dönüĢüm geçirmiĢtir. 

Bu kapsamda Türkiye‟nin karĢılaĢtığı iç tehditler yeni bir yaklaĢımla ele alınmıĢtır.  

4.2.2.4. Ġç tehdit algılarının dönüĢümü   

Türkiye‟nin ulusal düzeyde yaĢadığı dönüĢüm tehdit algılarının önemli ölçüde 

değiĢmesini beraberinde getirmiĢtir. Bu algı değiĢimini yasal düzeyde takip etmek 

mümkündür. Bu noktada bakılacak en önemli belge MGSB‟dir. 1997 yılında düzenlenen 

ve iç tehdit tanımlarının ağırlıklı olarak yer bulduğu belgenin ardından 2001 yılında bazı 

küçük güncellemeler gerçekleĢtirilmiĢ, 2005 yılında ise yeni bir MGSB hazırlanmıĢtır. 

2005 yılında hazırlanan ve 2006 Mart ayında onaylanan yeni belgede köklü bir değiĢim 

yaĢanmamıĢtır. Bunun nedeni iç siyasetteki dengelerde yaĢanan değiĢimin henüz 

kökleĢmemiĢ olmasından ve 2007 CumhurbaĢkanlığı sürecinde görüldüğü üzere irticanın 

halen bir tehdit olarak algılanmasından kaynaklanmıĢtır. Bununla birlikte söz konusu 

belgenin güncellenmesi çalıĢmalarına 2004 yılında baĢlanması, 24 Ekim 2005 tarihli MGK 

toplantısında son Ģeklinin verilmesi ve ancak 2006 Mart‟ında Bakanlar kurulunca 

onaylanması (Ergan, 2006, 20 Mart) yoğun bir tartıĢma ortamının yaĢandığını 

göstermektedir. 1997 yılında hazırlanan belgede tehdit olarak tanımlanan aĢırı sağın bu kez 

tehdit unsurları arasında sayılmaması iç tehditler bağlamında dikkat çeken bir geliĢmedir. 

Ġrtica, bölücülük ve aĢırı sol ise baĢlıca iç tehditler olarak belgedeki yerini korumuĢtur 

(Ergan ve Yılmaz, 2005, 26 Ekim). Bunun yanı sıra dini motifleri kullanan terör örgütleri 

ifadesine yer verilmiĢ ve El Kaide yeni bir tehdit olarak yerini almıĢtır.  

MGSB‟de önemli değiĢikliklerin 2010 yılında gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Ġç 

tehditler bağlamında en önemli değiĢiklik irtica gibi genel bir tanım kullanmak yerine dini 
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istismar eden örgütler Ģeklinde daha belirgin bir tanımın tercih edilmesi olmuĢtur 

(Gürcanlı, 2010, 23 Ağustos). Bu tercih soyut bir tanımın yerini daha somut bir tanımın 

almasını ve belirlenen bu somut sorunlarla daha etkili mücadele edilmesini mümkün 

kılmıĢtır. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek (Bakanlar Kurulu MGSB‟yi onayladı, 2010, 23 

Kasım) söz konusu değiĢikliği Ģu Ģekilde değerlendirmiĢtir: “Hukuken tanımlanması 

mümkün olmayan kavramlar bu metnin içinde yok. Toplumda yeni kamplaşmalara, 

kutuplaşmalara, suçlamalara meydan verecek ve içini herkesin kendisine göre doldurduğu 

kavramlar bu metinde yok.” Bu bağlamda bir diğer önemli geliĢme ise Kırmızı Kitap ya da 

Gizli Anayasa olarak adlandırılan MGSB‟nin artık yasaların üzerinde bir anlam taĢımadığı 

algısının güçlenmesi olmuĢtur. CumhurbaĢkanı Abdullah Gül yeni MGSB‟nin 

hazırlanması sürecinde Ģu sözleri söylemiĢtir: Yeni belge demokratik, gelişmiş, kendine 

özgüveni olan bir ülkenin anlayışı çerçevesinde yazıldı. Geçmişte bu belgenin Anayasanın 

bile üzerinde olduğu, kanunların üzerinde olduğu söylenirdi. Böyle bir şey yok. Bu bir 

vizyon belgesi ve hukuki anlamı bununla sınırlı, yeni suç ihdas etmiyor…” (Berkan, 2010, 

9 Kasım).  

Söz konusu değiĢiklik iç sorunların ulusal güvenlik politikası kapsamında değil 

siyasal süreçler içerisinde ele alınması anlamına gelmektedir. Cemil Çiçek (Bakanlar 

Kurulu MGSB‟yi onayladı 2010, 23 Kasım) yukarıda sözü edilen konuĢmasında Ģu 

ifadeleri de kullanmıĢtır: “Uluslararası alanda güvenliğimizi sağlama konusunda çok 

boyutlu ve ön alıcı bir yaklaşım benimsenmiş, uluslararası barış ve istikrara katkıda 

bulunulması hususu bu metinde yer almıştır.” Görüldüğü üzere ulusal güvenlik politikası 

iç tehditlere karĢı değil uluslararası güvenlik anlayıĢı çerçevesinde tanımlanmak ve 

dıĢarıya dönük bir anlayıĢla sadece Türkiye‟nin güvenliğinin değil uluslararası barıĢ ve 

istikrarın da sağlanmasına katkıda bulunmak hedeflenmiĢtir. Bu durum iç politikadaki 

sorunların güvenlik politikası kapsamında değil siyasal süreçler içerisinde ele alınması 

ulusal güvenlik politikasının ise dıĢ tehditler, riskler ve güvensizlikler üzerine 

yoğunlaĢması anlamına gelmektedir. Ancak Türkiye‟nin dıĢarıya dönük güvenlik 

tanımlaması sadece dıĢ tehditlere yönelik önlemleri içerecek Ģekilde değil uluslararası 

barıĢa ve sınırların ötesinde bir etkinliğe iĢaret edecek Ģekilde yapılmaktadır.  

Bu noktada dikkat çekici bir geliĢme daha 2007 yılında Milli Ġstihbarat TeĢkilatı 

(MĠT) MüsteĢarı Emre Taner‟in geleneklerin dıĢına çıkarak Türkiye‟nin ulusal güvenlik 

vizyonu hakkında kapsamlı bir açıklamada bulunmasıdır (MĠT'in 80. yıl dönümü, 2007, 6 
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Ocak). Taner bu açıklamasında ulusal güvenlik politikasına dair önemli tespitlerde 

bulunmuĢtur fakat bir söylem analizi yapmak gerekirse altı çizilmesi gereken konu ulusal 

güvenlik stratejisinin topluma açık bir Ģekilde tartıĢılması olmaktadır. Uzun yıllar kapalı 

kapılar ardında tartıĢılan; güvenlik stratejisini içeren resmi belgelerin sır gibi saklandığı; 

siyaseti, toplumu ve kamusal yaĢamın pek çok alanını etkileyen; adeta bir denetim 

mekanizması iĢlevi gören ulusal güvenlik söylemi toplumun etkin katılımını talep eden bir 

söyleme dönüĢmüĢtür. Bu dönüĢümün bir niyetten ibaret olup olmadığı ve güvenlik 

kültüründe gerçek anlamda bir değiĢimin olup olmaması elbette tartıĢmaya açıktır. 

Bununla birlikte güvenliğe dair söylemin yalnızca belirli siyasal seçkinlerin tekelinde 

olmadığı açıkça görülmektedir. Taner‟in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer husus 

güvenliğin dıĢa dönük boyutuna özel bir önem verilmesidir. Ġç tehdit tanımlamalarından 

ziyade uluslararası ve bölgesel geliĢmeler Taner‟in çizdiği güvenlik vizyonunda birincil 

önemde ele alınmaktadır. Özellikle „bekle-gör-tavır al‟ Ģeklindeki savunmacı pozisyonun 

yerine, içerisinde yer aldığımız bölgesel düzlemde yaĢanan geliĢmelerde etkin rol 

oynamanın önemi vurgulanmaktadır (Erol, 2013, 7 Kasım). Dolayısıyla Türkiye‟nin ulusal 

güvenlik tanımı ulusal politikadan dıĢ politikaya yönelmektedir.  

4.3. Ulusal Güvenlik ve Kimlik TartıĢmaları  

Türkiye iki binli yıllarla birlikte yeni bir ulusal ve uluslararası güvenlik çevresi ile 

karĢılaĢmıĢtır. Önceki kısımlarda tartıĢılan bu değiĢim yeni bir kimlik tanımını da 

beraberinde getirmiĢtir. Bu süreçte Türkiye‟nin devlet kimliğinde belirleyici olan iki temel 

unsur, yani Batıcılık ve statükoculuk yeni bir çerçeve kazanmıĢtır. Elbette söz konusu 

değiĢimin birtakım sınırları bulunmaktadır. Bu nedenle eski/yeni kavramsallaĢtırması 

yerine süreklilik/değiĢim kavramlarının tercihi daha doğru olacaktır. Dolayısıyla, 

Türkiye‟nin Batı yönelimli dıĢ politikası ve güvenlik arayıĢları ile Lozan statükosunun 

korunması ilkesine dayalı savunmacı anlayıĢın hâkim olduğu statükocu güvenlik 

politikasındaki değiĢim ele alınırken süreklilik taĢıyan unsurların da ortaya konulması 

amaçlanmaktadır.  
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4.3.1. Batıcılıktan çok yönlü güvenlik politikasına  

4.3.1.1. Yeni-Osmanlıcılık tartıĢması   

Türkiye‟nin güvenlik politikalarında ve dıĢ politikasında Batı çizgisinden 

uzaklaĢtığına dair tartıĢmaların baĢında yeni-Osmanlıcılık meselesi gelmektedir. Daha 

önce ele alındığı üzere Osmanlıcılık, Osmanlı‟nın son yıllarında Ġmparatorluğun 

bütünlüğünü korumak adına ortaya atılan bir savunma ideolojisi olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Yeni-Osmanlıcılık ise seksenli yıllardan itibaren Türkiye‟nin gündemine gelmiĢtir. 

Yükselen yeni siyasal seçkinlerin ve muhafazakâr aydınların Osmanlı geçmiĢini reddeden 

devlet kimliğine tepki olarak Osmanlı ve Ġslam geçmiĢini de içerecek Ģekilde yeni bir 

kimlik arayıĢı yeni-Osmanlıcılığı gündeme getirmiĢtir. Cumhuriyetçi seçkinler Osmanlı 

devlet ve toplumunu Ġslami, çökmüĢ ve geri kabul ederken yeni entelektüel çevre Osmanlı 

mirasını yeniden diriltmeyi amaçlamıĢtır (Yavuz, 2001: 54). Yeni-Osmanlıcı söylem dıĢ 

politikada Özal döneminde gündeme gelmiĢ, daha çok aktif dıĢ politika ve Türkiye‟nin 

yakın coğrafyasındaki „tarihi sorumluluklar‟ın üstlenilmesi biçiminde bir içerik taĢımıĢtır. 

Doksanların ikinci yarısında ise RP‟nin yükseliĢi ve iktidara geliĢi yeni-Osmanlıcılığın 

Batı karĢıtı bir söylem benimsemesiyle sonuçlanmıĢtır (Oran, 2013b: 197). Bu dönemde 

Türkiye‟nin aktivizmini destekleyecek ve somut politikalara dönüĢtürecek ekonomik güç 

ve yeterli Türk sermayesi oluĢmadığı için yeni-Osmanlıcılık doksanlı yıllar boyunca 

söylem düzeyinden öteye gidememiĢtir. AK Parti döneminde ise yeni-Osmanlıcılık teması 

yeniden Türk dıĢ politikasının gündemine gelmiĢtir.  

Ahmet Davutoğlu‟nun Türk dıĢ politikasının kavramsal çerçevesini çizdiği Stratejik 

Derinlik kitabında bir Osmanlı nostaljisinin söz konusu olduğu söylenebilir. Bu Osmanlı 

temasına Davutoğlu‟nun çeĢitli konuĢmalarında da rastlanmaktadır. Davutoğlu, Osmanlı 

geçmiĢine yapılan atıfların bir dıĢ politika değiĢkeni olarak kabul edilmesine zaman zaman 

karĢı çıksa da Osmanlı dönemini bir altın dönem olarak kabul etmekte ve bu altın döneme 

özenen bir dıĢ politika hedefi çizmektedir. Örneğin, Davutoğlu (2011a: 16-17, 19) 2009 

yılında Osmanlı Mirası ve Günümüz Balkan Müslüman Toplumları baĢlıklı sempozyumun 

açılıĢ konuĢmasında Ģu sözleri sarf etmiĢtir:  

EleĢtirel yazarlar bizim yaklaĢımımızı yeni-Osmanlıcılık olarak adlandırıyorlar, bu 

yüzden Osmanlı devletine bir dıĢ politika meselesi olarak atıfta bulunmayacağım. Altını 

çizdiğim Ģey Osmanlı mirasıdır; Balkanlarda Osmanlı yüzyılları barıĢ ve baĢarı 
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hikayeleriydi. ġimdi bizler bu dönemin altında yatan dinamikleri yeniden keĢfetmek 

zorundayız ve bu Türkiye için temel dıĢ politika değiĢkenidir. (…) On altıncı yüzyılda 

Osmanlı Balkanlarının dünya politikasının merkezi olarak yükseliĢi gibi bizler de bu 

bölgeleri ve Türkiye‟yi gelecekte dünya politikasının merkezi yapacağız. Bu, Türk dıĢ 

politikasının hedefidir ve biz bunu baĢaracağız. Balkan coğrafyasını, Ortadoğu‟yu ve 

Kafkasya‟yı tüm insanlık için bölgesel ve küresel barıĢ ilkesi temelinde yeniden 

bütünleĢtireceğiz.  

Görüldüğü üzere Osmanlı geçmiĢi, Türkiye‟nin geleceğe dair dıĢ politika 

hedeflerinin belirlenmesinde bir değiĢken olarak yer almaktadır. Osmanlı‟ya duyulan 

özlem AK Parti söyleminde önemli bir yer kaplasa da dıĢ politikanın bu çerçevede 

belirlenmediği birçok defa ifade edilmiĢtir. Örneğin, Washington Post gazetesinde çıkan 

bir haberde Davutoğlu‟nun “Britanya bir milletler topluluğuna (Commonwealth) sahip, 

Türkiye neden Osmanlı topraklarında bir liderlik üstlenmesin?” Ģeklinde bir açıklama 

yaptığı iddia edilmiĢ (Diehl, 2010, 5 Aralık), kısa bir süre sonra bu haber Davutoğlu 

tarafından yalanlanmıĢtır (Demir, 2010, 22 Aralık). Recep Tayyip Erdoğan da benzer 

Ģekilde bu iddiaları reddetmiĢtir: “Yeni Osmanlıcılık gibi bir ithamı kabul etmemiz asla ve 

asla mümkün değildir. Bu iddia art niyetli bir iddiadır.” (Erdoğan: Yeni Osmanlıcılığı 

kabul etmeyiz, 2011, 20 Mart). Bununla birlikte Erdoğan‟ın söyleminde de Osmanlı 

döneminin bir altın dönem olarak kabul edildiği görülmektedir. Örneğin Fransa‟da Ermeni 

soykırımı iddialarını reddetmenin suç kapsamına alınması sonrasında Erdoğan Fransa 

CumhurbaĢkanı Sarkozy‟ye Osmanlı‟nın hoĢgörüsünden ve Ģefkatinden bahsederek yanıt 

vermiĢ, konuĢmasında Kanuni Sultan Süleyman‟ın Fransa Kralı Fransuva‟ya gönderdiği 

mektubu okumuĢ, o dönemde Osmanlı‟nın büyüklüğünü hatırlatma ihtiyacı duymuĢtur 

(Çiftçi, 2011, 24 Aralık).  

AK Parti yönetiminin kullandığı Osmanlı teması Türkiye‟nin emperyal eğilimler 

taĢıdığı iddialarına yol açmıĢtır (KakıĢım, 2012). DıĢ politikanın emperyal bir vizyona 

sahip olduğuna dair argümanlar tartıĢma götürmekle beraber Osmanlı geçmiĢinin tepeden 

aĢağıya bir üslupla dile getirildiği ve özellikle Türkiye‟nin sorumlulukları ifadesinin 

kullanıldığı görülmektedir. Davutoğlu‟nun (2011a: 18) yukarıda değinilen konuĢmasının 

devamında söylediği sözler bu açıdan dikkat çekicidir:  

(Afganistan‟da) Mezar-ı ġerif‟te Belh valisi yanıma oturdu ve dedi ki „Bakanım, okula, 

hastaneye ve parka ihtiyacımız var.‟ TĠKA Koordinatörünü çağırdım ve not almasını 

söyledim. Bizimle birlikte seyahat eden Türk gazeteciler ĢaĢırdılar ve „Sanki siz 

Afganistan bakanıymıĢsınız gibi ya da kendisi Konya valisiymiĢ gibi istedi‟ dediler. 

Gerçekten de bu kadar rahattı ve bu istekleri yerine getirmem gerektiğini düĢünüyordu. 
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Onun için Türkiye büyük bir ülkeydi ve Türk Bakanı sınırları olmayan bir kapasiteye 

sahipti, onların sorunlarını çözmeliydi. Bu bizim tarihsel görevimiz.  

Bu sözlere bakıldığında Türkiye‟nin sorumlulukları ve yeteneklerine dair yukarıdan 

bir bakıĢ sergilendiği görülmektedir. Bu durumun ilgili ülkelerde rahatsızlık yaratması 

muhtemel görünmektedir. Diğer yandan Türkiye‟nin bu söylemi Batılı çevrelerde de yeni-

Osmanlıcılık tartıĢmasının yapılmasına neden olmuĢtur. Bununla birlikte Türkiye‟nin bu 

söyleminin daha çok iç politikaya hitap ettiği görülmektedir.   

Yeni-Osmanlıcılık söyleminin iç politikaya hitap etmesi Osmanlı‟yı yok sayan ve 

Cumhuriyeti yücelten Kemalizme karĢı bir söylem olmasından kaynaklanmaktadır. AK 

Parti'nin Osmanlı nostaljisi muhafazakâr seçmen tabanını motive eden sembolik bir söylem 

olmaktadır. Her ne kadar dıĢ politika hedeflerinin belirlenmesinde bir atıf nesnesi olarak 

karĢımıza çıksa da yeni-Osmanlıcılık bir siyasi proje olmaktan çok ideolojik bir 

motivasyon aracıdır. Bu araç özellikle Anadolu sermayesinin yükseliĢi karĢısında onlara 

bir yön çizen ve kendini ifade etme imkânı sunan bir söylem oluĢturmaktadır.  

Anadolu sermayesinin yükseliĢi ve Türkiye‟nin dıĢ ekonomik iliĢkilerini yoğun bir 

Ģekilde artırması yeni pazarlar ve etkileĢim alanları arayıĢını doğurmuĢtur. Bu sermaye 

grubu AK Parti‟nin toplumsal ve ekonomik tabanında önemli bir rol oynamaktadır. AK 

Parti‟nin dıĢ politika vizyonuyla Anadolu sermayesinin dıĢ ekonomik çıkarlarının 

örtüĢtüğü görülmektedir. Yeni-Osmanlıcılık söyleminin bu örtüĢmeyi tanımladığı 

söylenebilir. Bununla birlikte ana yönelimin Ortadoğu coğrafyasına olduğu belirtilmelidir. 

Bunun nedeni en müsait pazarın bu bölgede olmasıdır. Ġstanbul merkezli büyük sermaye 

grupları Batıyla yapılan ticarette hâkim bir pozisyondadır. Balkan coğrafyasında AB ve 

Yunanistan‟la, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasında ise Rusya‟yla rekabet etmek oldukça 

güçtür. Bu bakımdan Ortadoğu daha uygun bir pazar olarak görünmektedir. Bununla 

birlikte Anadolu sermayesinin sadece eski Osmanlı coğrafyası ve Ortadoğu ile sınırlı 

kalmadığı, Osmanlı‟nın ulaĢamadığı ve boĢluk bulunan birçok bölge ile ticari ve ekonomik 

iliĢkiler kurduğu görülmüĢtür (Oran, 2013b: 198). Örneğin, Afrika ve Latin Amerika gibi 

ülkelere hatırı sayılır sayıda ziyaret gerçekleĢtirilmiĢ, bu ziyaretlerde birçok iĢbirliği 

antlaĢması imzalanmıĢ ve ziyarette bulunan CumhurbaĢkanı ya da BaĢbakan‟a çok sayıda 

iĢadamı eĢlik etmiĢtir.  
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4.3.1.2. DıĢ politikanın OrtadoğululaĢması  

Türkiye‟nin dıĢ politikasında yeni-Osmanlıcı söylemle paralel olarak Ortadoğu‟ya 

ilginin arttığı görülse de Batıyla iliĢkiler önemini korumuĢtur. 1998-2002 arasında ve AK 

Parti iktidarının ilk yıllarında Türkiye AvrupalılaĢma sürecini hızlı bir Ģekilde yaĢamıĢ ve 

Batıcı kimliğini bu süreçte pekiĢtirmiĢtir. Üstelik AK Parti‟nin kullandığı yeni-

Osmanlıcılık söyleminin doksanlı yıllardaki yeni-Osmanlıcılık söyleminin aksine Batı 

karĢıtı bir içeriğine sahip olmadığı görülmektedir. Ġki binli yıllarda AK Parti bünyesinde 

toplanan reformist Ġslamcı kesimin küreselleĢme süreçleri ile bütünleĢmeleri bu değiĢimin 

en önemli nedeni olmaktadır.  

Bu süreçte Batı ile birtakım sorunlar da yaĢanmıĢtır. AK Parti döneminde Batı karĢıtı 

bir söylem benimsenmemiĢ olsa da NATO ve AB ile kurumsal iliĢkilerin Türkiye‟yi 

otomatik olarak Batılı bir devlet haline getirmediği, güvenlik iliĢkilerinin ve Batı 

savunmasında oynanan stratejik rolün Batıyla iliĢkilerde her zaman etkili bir itici güç 

olmadığı düĢüncesi hâkim olmuĢtur (Oğuzlu, 2008: 5-6). AB üyelik sürecinde yaĢanan 

hayal kırıklıkları ve 2003 Irak SavaĢı‟nda ve sonrasında ABD ile yaĢanan çıkar 

farklılaĢmaları bu düĢünceyi güçlendirmiĢtir. Bu bakımdan AK Parti yönetiminin dıĢ 

politika söyleminde Batıyla iliĢkilerden çok yakın coğrafyasına ve Ortadoğu‟ya yer 

vermesi beklenen bir sonuç olmuĢtur. Bununla birlikte Ortadoğu‟nun istikrarına ve barıĢına 

katkı amacıyla harcanan yoğun çaba, Türkiye‟nin Batı için taĢıdığı önemin pekiĢtirilmesi 

anlamına da gelmiĢtir. Türkiye‟nin Batıcı kimliğinden tam bir kopuĢ yaĢanmamıĢ fakat dıĢ 

politikanın ilgi alanı Ortadoğu‟ya yönelmiĢtir.  

1998-2004 yılları arasında Türkiye‟nin Ortadoğu‟ya yönelik ilgisi artmıĢ fakat 

Türkiye burada Avrupalı bir aktör olarak rol oynamıĢtır. Bu dönem Türkiye‟nin 

AvrupalılaĢma sürecini yaĢadığı bir dönemdir. AvrupalılaĢma sürecinde Türkiye 

komĢularıyla iliĢkilerini normalleĢtirmiĢ ve ekonomik iliĢkilerini güçlendirmeye 

baĢlamıĢtır. Türkiye zamanla bu normalleĢme sürecini ileriye taĢımıĢ, kendi devlet-toplum 

modelini Ortadoğu için cezbedici bir model haline getirmeyi hedeflemiĢ ve bu ülkeleri 

Türkiye ile kurulacak iĢbirliğinin güvenliklerine katkıda bulunacağına inandırmak 

istemiĢtir (Oğuzlu, 2008: 16). Türkiye‟nin AB üyelik süreci Ortadoğu‟daki etkisine olumlu 

katkıda bulunurken, Ortadoğu‟da izlenen barıĢ ve istikrar politikaları AB üyelik 

perspektifini güçlendirecek bir unsur olarak kabul edilmiĢtir. Benzer Ģekilde, 2003 Irak 
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SavaĢı sırasında Türkiye ABD‟den ziyade AB ile uyumlu politikalar izlemiĢ ve bu durum 

Ortadoğu‟da Türkiye‟nin imajını olumlu anlamda etkilemiĢtir.  

2004 sonrasında ise Türkiye‟nin Ortadoğu‟daki politikalarının AB‟den uzaklaĢarak 

ABD çizgisine yakınlaĢması söz konusu olmuĢtur. Bu geliĢmenin bir nedeni Irak SavaĢı 

sırasında ABD ile bozulan iliĢkilerin tamir edilmesi amacıyla yeni bir sürecin baĢlatılması 

hedefidir. Bir diğer nedeni ise 2005 yılında müzakereler baĢlamıĢ olsa da Türkiye-AB 

bütünleĢmesinin yavaĢlaması ve bir süre sonra durma noktasına gelmesidir. Türkiye‟nin 

2004 sonrası Ortadoğu politikaları Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında 

ĢekillenmiĢtir (Bağcı ve Sinkaya, 2006). BOP, Irak SavaĢı sonrasında ABD‟nin Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika bölgelerine yönelik yeni politikasını tanımlayan bir açılımı ifade 

etmektedir. Ortadoğu‟da demokrasinin teĢvik edilmesi 2004 yılında gerçekleĢtirilen Sea 

Island‟daki G8 Zirvesi, Ġrlanda‟daki ABD-AB zirvesi ve Ġstanbul‟daki NATO zirveleri ile 

kurumsal bir çerçeve kazanmıĢtır (Wittes, 2004). Bu projeyle ABD Ortadoğu‟da liberal 

demokrasinin ve serbest piyasa ekonomisinin yerleĢmesini ve bölgenin dönüĢümünü 

hedeflemiĢtir. Bu noktada bölge ülkeleri ile kurulacak iĢbirliğine, Ortadoğu politikasına 

uluslararası desteği artırmak ve sorumlulukları diğer uluslararası aktörlerle paylaĢmak 

adına önem verilmiĢ ve Türkiye önemli bir ortak olarak belirmiĢtir. Türkiye‟nin ABD ile 

uzun yıllardır kurduğu ittifak iliĢkisi ve demokratik bir Ġslam ülkesi olması Türkiye‟yi 

ABD için önemli hale getirmiĢtir. Diğer taraftan Türkiye‟nin Ortadoğu‟da izlediği 

iĢbirliğine dayalı yeni politikalar bu projenin hedefleri ile uyumlu görünmektedir.  

Türkiye BOP‟a destek vermekle birlikte kendine has bir yaklaĢımı savunmuĢtur. 

Dönemin BaĢbakanı Erdoğan bu projeye üç uyarıda bulunmuĢtur. Birincisi değiĢimin 

dıĢarıdan dayatılamayacağıdır; ikincisi her ülkenin koĢullarının ve farklılıklarının dikkate 

alınması gerekliliğidir; üçüncüsü ise bölgedeki hükümetlerin yanı sıra, sivil toplum 

kuruluĢları ve iĢ çevrelerinin de reform çabasına katılımının önemli olduğudur (Çongar, 

2004, 14 Haziran). AK Parti yönetiminde Türkiye‟nin Ortadoğu ve Ġslam dünyası hakkında 

Batıdaki yanlıĢ algılamaları değiĢtirme yönündeki çabaları da dikkat çekicidir. Örneğin, 

Türkiye‟nin baskıları sonucunda Avrupa Konseyi Avrupa‟da Ġslamofobiye karĢı mücadele 

etme kararı almıĢ; AGĠT Müslümanlara karĢı ayrımcılığın önlenmesi için özel bir temsilci 

atamıĢ; “medeniyetler çatıĢması” tezine karĢı Türkiye, Ġspanya ile birlikte BM çatısı altında 

baĢlatılan “Medeniyetler Ġttifakı” giriĢiminin eĢ baĢkanlığını üstlenmiĢtir (Bağcı ve 

Sinkaya, 2006: 30). Türkiye bu giriĢimleriyle evrensel değerleri savunan fakat Batının 
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bölgedeki temsilcisi olarak değil bölgeyi tanıyan yerel bir aktör olarak bir imaj çizmeye 

çalıĢmıĢtır.  

Türkiye, önce Avrupalı bir aktör olarak daha sonra ABD ile ortaklık kurarak 

Ortadoğu‟daki rolünü güçlendirmiĢ ve bu coğrafyadaki politikalarında Batıcı kimliğini 

korumuĢtur. Türkiye‟nin Batı için önemi önceki dönemlerde olduğu gibi stratejik 

konumundan ve Batı savunmasında oynadığı rolden kaynaklanmamıĢ, model ülke imajı 

Batıyla iliĢkilere yeni bir yön vermiĢtir. Bu noktada ABD BaĢkanı Obama‟nın 2009 yılında 

gerçekleĢtirdiği Türkiye ziyareti önemli bir geliĢmedir. Bu ziyarette Türkiye-ABD iliĢkileri 

model ortaklık Ģeklinde bir tanıma oturtulmuĢtur (Erol, 2012, 27 Ağustos). Bununla 

birlikte söz konusu dönemde Türk dıĢ politikasında Ortadoğu‟nun önemi artmıĢ ve bu 

bölge Türkiye‟nin baĢlıca ilgi alanı haline gelmiĢtir. 2009 sonrasında yaĢanan süreç ise 

Türkiye‟nin Batıyla iliĢkilerinin daha sorunlu hale geldiği bir süreç olmuĢtur. Bu tarihten 

itibaren Batılı çevrelerde eksen kayması Ģeklinde ifade edilen bir tartıĢma baĢlamıĢ ve 

Türkiye‟nin Batı ittifakından uzaklaĢarak eksenini Ortadoğu ve Ġslam dünyasına doğru 

kaydırdığı eleĢtirileri yükselmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla Türkiye‟nin geleneksel olarak 

inĢa etmiĢ olduğu Batıcı devlet kimliğinin sorgulanması büyük ölçüde 2009 sonrasına denk 

gelmektedir.  

4.3.1.3. Eksen kayması tartıĢması  

Eksen kayması tartıĢmaları Türkiye‟nin Ġsrail ile iliĢkilerinin bozulması; Hamas‟a 

açıkça destek vermesi; Suriye, Sudan ve Ġran gibi ülkelerle iliĢkilerini güçlendirmesi ve 

BM Güvenlik Konseyi oylamasında Ġran‟a yeni yaptırımların uygulanmasına ret oyu 

kullanması gibi geliĢmelerin ardından gündeme gelmiĢtir. Türkiye birçok defa Batı dıĢı 

coğrafyalarla iliĢkiler kurma çabasında olmuĢ, dıĢ politikasında yeni arayıĢlara yönelmiĢ, 

özerkliğini artırmak istemiĢ fakat bu giriĢimler konjonktürel olmanın ötesine gitmemiĢtir. 

Bu dönemde yaĢanan özerkleĢme ise daha önce ele alınan içsel dönüĢüm ve uluslararası 

alandaki sistemsel değiĢiklikler ile paralel bir seyir izlemiĢtir. Özellikle AK Parti‟nin 

Ġslamcı geçmiĢi nedeniyle Türk dıĢ politikasındaki özerklik arayıĢının ve Ortadoğu‟ya 

yönelik ilgideki artıĢın köklü bir paradigma değiĢimine yol açtığı tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır.  

Türkiye‟nin dıĢ politikada özerkleĢmesinin ulusal ve uluslararası konjonktürde 

yaĢanan geliĢmelerle doğrudan iliĢkisi bulunmaktadır. Uluslararası alanda orta büyüklükte 
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devletlerin özerkliklerini artırdıkları bir dönem yaĢandığı daha önce ele alınmıĢtır. Bununla 

birlikte dıĢ politikanın belirlenmesinde birincil rol oynayan ve Türkiye‟nin dıĢ politika 

söylemini belirleyen Erdoğan-Davutoğlu ikilisi özerkliğin ve çok yönlülüğün artıĢında 

uluslararası ve ulusal bağlamı bir kenara iterek bu geliĢmeyi doğrudan AK Parti iktidarına 

bağlamıĢlardır (Uzgel, 2011, 2 Ekim). YaĢanan değiĢimin sadece AK Parti iktidarı 

etkenine dayalı olarak açıklanması ve bunun üzerine bir söylem kurulması yeni dıĢ politika 

anlayıĢının OrtadoğululaĢtığı ve ĠslamcılaĢtığı iddialarını güçlendirmiĢtir. AK Parti 

yönetimi sürekli olarak bu iddiaları reddetmiĢ, yaĢanan geliĢmenin eksen kayması değil 

çok boyutlu dıĢ politika olduğunu savunmuĢtur (Davutoğlu: Eksen kayması tartıĢması iyi 

niyetten yoksun, 2010, 16 Haziran). Esasen Türkiye‟nin yaĢadığı değiĢimin bir eksen 

kayması olarak tanımlanması ve Batıdan uzaklaĢıldığı algısı tam olarak doğru değildir.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye‟nin Ortadoğu ile yakından ilgilenmesi ve dıĢ 

politikasında önceliği bu coğrafyaya vermesi Batıdan uzaklaĢılmasını ve iliĢkilerin 

zayıflamasını zorunlu kılmamaktadır. Üstelik Batılı ülkelerin ve baĢta ABD‟nin 

Ortadoğu‟da Türkiye‟nin aktivizminden rahatsız olduğunu söylemek güçtür. Türkiye‟nin 

Ortadoğu‟da etkinliğini ve gücünü artırması Batıyla uyumlu politikalar izlendiği sürece 

Batı için bir sorun yaratmamıĢtır. Örneğin Lübnan eski BaĢbakanı Refik el-Hariri 

suikastının soruĢturulmasına izin vermesi için Suriye‟nin ikna edilmesi; Ġsrail ile Suriye 

arasındaki görüĢmelere aracılık edilmesi; Irak‟taki Sünnilerle ġiiler arasında ve ABD ile 

Sünniler arasında arabuluculuk giriĢimleri gibi geliĢmeler Türkiye‟nin bölgede artan 

etkisini göstermektedir ve bu yeni rol Batının Ģikâyetçi olmayıp desteklediği bir rol 

olmuĢtur (Uzgel, 2013: 265). Ortadoğu‟nun dönüĢümü ve sorunların çözümü bağlamında 

Türkiye‟yi önemli bir konumda gören Batılı ülkeler Türkiye‟nin Ortadoğu‟daki 

etkinliğinin artmasından rahatsızlık duymamıĢlardır. Bu bakımdan eksen kayması 

tartıĢmasının nedenleri baĢka bir yerde aranmalıdır.  

Görüldüğü üzere eksen kayması iddiaları Türkiye Batı‟dan uzaklaĢtığı ve 

Ortadoğu‟ya fazla ağırlık verdiği için değil, Ortadoğu‟daki rolünü oynarken rahatsız edici 

bazı eylemlere yöneldiği için gündeme gelmiĢtir (Uzgel, 2011, 2 Ekim). 2009 Davos 

Zirvesinde Erdoğan‟ın Ġsrail‟i sert sözlerle eleĢtirmesi, ardından iki ülke arasındaki 

iliĢkilerin bozulması, Hamas‟a açıkça destek verilmesi ve Türkiye‟nin Ġran‟la yakınlaĢarak 

nükleer krizde bu ülkenin yanında bir tavır alması gibi geliĢmeler ABD baĢta olmak üzere 

Batılı ülkelerde rahatsızlık yaratmıĢtır. 2010 yılında yaĢanan Mavi Marmara saldırısının 
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ardından Ġsrail ile iliĢkilerin iyice gerilmesi ve Türkiye‟nin Ġsrail karĢıtı söylemini artırması 

bu rahatsızlığı daha da artırmıĢtır. Türkiye her ne kadar Batıyla iliĢkilerine önem veriyor ve 

Ortadoğu bağlamında Batıyla iĢbirliğine dayalı politikalar izliyor olsa da zaman zaman 

çıkar farklılaĢmalarının olması kaçınılmazdır. Türkiye‟nin artan özgüveni nedeniyle bu 

çıkar farklılaĢmalarında kimi zaman Batıyla karĢı karĢıya gelmekten çekinmemesi bazı 

gerilimlere yol açabilmektedir. Dolayısıyla, her çıkar farklılaĢmasını ve gerilimi eksen 

kayması olarak nitelendirmek doğru olmayacaktır (KardaĢ, 2011: 38).  

Eksen kayması iddialarına yol açan geliĢmeler Türkiye‟nin Batıcı devlet kimliğini 

terk etmesinden değil, Batıyla yaĢadığı konjonktürel çıkar farklılaĢmalarından 

kaynaklanmıĢtır. Bu tezi destekleyen geliĢmeler ise Arap Baharı sonrasında Türkiye‟nin 

Ortadoğu için yeniden model ortak olarak tanımlanmaya baĢlamasında bulunabilir. Arap 

Baharı sürecinde Türkiye kısa bir tereddüdün ardından Libya operasyonunda NATO‟ya 

destek vermiĢ; Suriye‟de Esad rejimiyle çok yakın iliĢkiler kurmuĢ olmasına rağmen 

muhalif kalkıĢmanın baĢlamasıyla beraber muhalefeti desteklemeye baĢlamıĢ; Erdoğan 

Mısır ziyaretinde açıkça laikliği savunmuĢ; nükleer krizde Ġran‟ı desteklerken füze kalkanı 

meselesinde projeye onay vermiĢ ve ülkesinde radar istasyonlarının kurulmasını 

onaylamıĢ; Ġsrail‟le iliĢkiler düzelmese de belirli bir yumuĢamanın ve ticari iliĢkilerde 

artıĢın yaĢandığı gözlenmiĢtir. Bütün bu geliĢmeler Türkiye‟nin eksen kayması 

tartıĢmalarına son vermiĢtir. Ortadoğu‟nun tüm otoriter rejimleri sarsılırken Türkiye‟de 

Ġslamcı kökenden gelen bir partinin demokratik seçimler yoluyla üçüncü kez iktidara 

gelmesi hem Ortadoğu ülkeleri için Türkiye‟yi hem de bu ülkelerin Ġslamcı çevreleri için 

AK Parti‟yi bir model haline getirmiĢtir. Model olma meselesinin yeniden gündeme 

gelmesi eksen kayması iddialarının konjonktürel geliĢmelerden kaynaklandığını ve 

Türkiye‟nin Ortadoğu politikalarında Batı etkeninin halen önemli bir rol oynadığını 

göstermiĢtir.  

4.3.1.4. Model ülke tartıĢması  

Türkiye‟nin dıĢ politika alanında eksen kayması yaĢadığına dair tartıĢmalar Ortadoğu 

coğrafyasında yaĢanan ve Arap Baharı olarak adlandırılan köklü siyasal ve toplumsal 

dönüĢüm sürecine denk gelmiĢtir. Bu süreç Ortadoğu‟daki otoriter rejimleri tehdit etmiĢ ve 

ABD‟nin uzun süredir savunduğu demokratikleĢme ve piyasa ekonomisine geçiĢ hedefi 

bağlamında önem taĢımıĢtır. BOP kapsamında bu otoriter rejimler bazı reformlar 
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gerçekleĢtirmiĢ fakat ABD‟nin bu yaklaĢımına Ģüpheyle bakmıĢlardır. Bu rejimlerin 

önceliği kapsamlı bir reforma gitmek değil iktidarlarını korumak olmuĢtur. Fakat otoriter 

rejimlerin ülkelerindeki siyasal, toplumsal ve ekonomik taleplere artık yanıt verememeleri 

Arap Baharı sürecini baĢlatmıĢtır (Joffe, 2011; Campante ve Chor, 2012; Stepan ve Linz, 

2013). Bu süreç BOP‟un hedefleri bakımından ilk bakıĢta olumlu bir geliĢme olarak 

görülse de yıkılan otoriter rejimlerin yerine radikal Ġslamcı hareketlerin iktidara gelmeleri 

ihtimali ABD‟yi ciddi anlamda kaygılandırmıĢtır. Bu nedenle ABD‟nin önceliği radikal 

akımların iktidara gelmesini önlemek ya da Ġslamcıların küreselleĢme, demokrasi, serbest 

piyasa gibi süreçlerle uyum kazanmaları olmuĢtur. Ancak Afganistan ve Irak‟ın iĢgali, 

Filistin meselesinin çözümsüz kalması gibi nedenlerle ABD‟nin bölgedeki imajı bir türlü 

düzelememiĢtir. Bu imaj sorunu Arap Baharının ortaya çıkardığı yeni güç odaklarının ve 

toplumsal grupların nezdinde de geçerli olmuĢ ve sürecin yönetilmesi ABD açısından 

kolay olmamıĢtır.  

YaĢadığı imaj sorunu nedeniyle ABD‟nin izlediği strateji, süreçte ön planda yer 

almadan, kendisine yakın ve etkin olabilecek devletlerin öne çıktığı ve „arkadan liderlik‟ 

(leading from behind) adı verilen bir politika izlemek olmuĢtur (Uzgel, 2013: 332). 

Libya‟da Fransa‟nın, Suriye‟de ise Türkiye‟nin öne çıkması ve muhaliflerin finansmanı ve 

silahlanmasında Katar ve Suudi Arabistan gibi devletlerin rol oynaması bu politikanın bir 

sonucu  olarak ortaya çıkmıĢtır. Bununla birlikte ABD geri planda önemli bir rol oynamaya 

devam etmiĢ ve operasyonel anlamda sürecin baĢat aktörü olmuĢtur. Bu yolla Ortadoğu‟da 

yaĢanan geliĢmelerin ABD‟nin çıkarlarıyla çeliĢecek bir yön alması önlenmek istenmiĢtir. 

Türkiye böylece ABD için önem kazanan bir aktör olarak belirmiĢtir fakat bu geliĢmeler 

Türkiye‟nin Ortadoğu‟da izlediği politikaların eksen kayması iddialarıyla karĢılaĢtığı bir 

döneme denk gelmiĢtir.  

Arap Baharının baĢladığı dönemde Türkiye ile ABD arasındaki çıkar farklılaĢması 

kısa bir süre sonra yerini yeniden yakınlaĢma sürecine bırakmıĢtır. Libya‟da 

gerçekleĢtirilen operasyonu „NATO‟nun Libya‟da ne iĢi var?‟ (Çetin, 2011, 1 Mart) 

çıkıĢıyla karĢılayan Türkiye ilerleyen süreçte operasyona destek vermiĢtir. Muhalif 

hareketler Mısır‟a sıçradığında Devlet BaĢkanı Hüsnü Mübarek‟in görevden ayrılması 

gerektiğini dile getiren ilk ülkelerden biri Türkiye olmuĢtur (Erdoğan'dan Mübarek'e 

tavsiyeler, 2011, 1 ġubat). Türkiye‟nin Suriye politikası ise daha belirleyici olmuĢtur. 

Suriye‟de muhalif hareketler ortaya çıkmadan önce iki ülke arasındaki iliĢkiler ortak 
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bakanlar kurulu toplama noktasına kadar ilerlemiĢ ve ekonomik bütünleĢme söylemi 

sıklıkla kullanılmıĢtır. Bu yakınlığa rağmen Türkiye‟nin Esad karĢıtı bir çizgiye yönelmesi, 

Suriye‟de yaĢanması beklenen bir rejim değiĢikliğinde ABD‟nin önem verdiği bir geliĢme 

olmuĢtur. ġam‟la yürütülen diplomatik temaslar (ġam'da kritik görüĢme, 2011, 9 Ağustos) 

sonuç vermeyince Türkiye Suriyeli muhaliflere destek vermeye baĢlamıĢtır. Türkiye ile 

ABD arasındaki siyasal yakınlaĢmanın güçlenmesi sonrasında Türkiye‟nin model ülke rolü 

yeniden gündeme gelmiĢtir.   

Türkiye-ABD iliĢkilerinin model ortaklık olarak tanımlanması ilk kez ABD BaĢkanı 

Obama‟nın 2009‟daki Türkiye ziyareti sırasında gündeme gelmiĢtir (Güler ve Kuvel, 2009, 

7 Nisan). Arap Baharı sonrasında yeniden gündeme gelen bu ortaklık iliĢkisi Ortadoğu‟da 

yaĢanan dönüĢüm sonrası Ġslamcı çevrelerin iktidara gelme olanakları ortaya çıkmasıyla 

önem kazanmıĢtır. AK Parti hükümeti Ġslamcı bir gelenekten gelen ve dönüĢerek baĢarılı 

olan bir örnek olarak görülmüĢtür ve ABD Ortadoğu‟daki Ġslamcı hareketlerin iktidar 

deneyimlerinde izleyecekleri bir model sunması bakımından AK Parti‟nin deneyimlerine 

önem vermiĢtir (Uzgel, 2013: 334). Bir NATO üyesi ve AB adayı ülke olması Türkiye‟nin 

oynayacağı bu rolde birtakım sınırlılıklar yaratmıĢtır. Bu sınırlılık Türkiye‟nin her ne kadar 

Ortadoğu coğrafyasında yer alsa da Batılı bir devlet olarak algılanmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‟nin Batıyla kurumsal iliĢkileri ve güvenlik bağları düĢünüldüğünde Batı 

kimliğinin değiĢimi kolay görünmemektedir. Örneğin, model ortaklık kavramının içi 

doldurulamamıĢ olsa da Türkiye Ortadoğu ülkeleri için Batılı ya da Batının değerlerini 

benimsemiĢ bir model olarak sunulmaktadır. Türkiye‟nin Ortadoğu‟daki etkinliği büyük 

önem taĢıyan bir geliĢme olsa da dıĢ politikada baĢlıca referansların Batıya yönelik olmaya 

devam ettiği görülmektedir. Bu bakımdan Türkiye‟nin kimliğindeki Batıcılık niteliğin 

önemli meydan okumalarla karĢılaĢtığı ve bir söylem değiĢikliği yaĢandığı söylenebilir 

fakat süreklilik unsurlarının da mevcut olduğunun altı çizilmelidir. Bu süreklilik 

Türkiye‟nin Batıyla kurumsal iliĢkilerini kesintisiz sürdürmesi; Batı ile siyasal iĢbirliğinin 

kimi iniĢ çıkıĢlar yaĢansa da devam etmesi; demokrasi, piyasa ekonomisi ve diğer Batılı 

değerlerin referans olarak önemini sürdürmesi gibi alanlarda gözlenebilmektedir.  
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4.3.2. Statükoculuktan aktivizme     

4.3.2.1. Merkez ülke Türkiye  

Türkiye‟nin statükoculuk ilkesinden uzaklaĢmasına dair ilk tartıĢma konusu kendisini 

uluslararası alanda nasıl tanımladığı ve kendisine nasıl bir rol biçtiği meselesidir. 

Türkiye‟nin geleneksel güvenlik politikalarına bakıldığında uluslararası alanda oynanan 

rolün Batı güvenlik yapılanmasında ve savunma planlamasında üstlenilen stratejik role 

bağlı olduğu görülmektedir. Türkiye bu bağlamda bir kanat ülke olarak öne çıkmaktadır. 

Diğer yandan jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye doğu-batı ya da kuzey-güney 

ekseninde bir köprü ülkesi olarak da tanımlanmaktadır. Bu gibi tanımlamalar Türkiye‟nin 

Batılı ülkeler nezdinde önemini gösterme ve Batının güvenlik garantilerini elde etme 

hedefini ortaya koymaktadır. Türkiye yakın dönemde yeni bir uluslararası rol arayıĢına 

yönelmiĢ ve kendisini merkez ülke olarak tanımlamıĢtır. Merkez ülke tanımı 

Davutoğlu‟nun söyleminde önemli bir yer tutmaktadır. Davutoğlu (2011b: 82) 2002 

yılında verdiği bir röportajda bu düĢüncesini Ģu sözlerle ifade etmektedir:  

Uluslararası sistemde merkez ülkeler ve tampon ülkeler vardır. Türkiye tarihi ve coğrafi 

bağlantıları itibariyle bir merkez ülkedir. ġu ana kadar Türk siyaset yapıcıları, Türkiye 

üzerine tez yazanlar, Türkiye‟nin geçiĢ/köprü özelliğini önplana çıkararak Türkiye‟nin 

kuzeyden güneye, doğudan batıya ya da NATO ile Ġslam ülkeleri arasında geçiĢ ülkesi 

olduğu Ģeklindeki bakıĢ açısını dile getirdiler. Artık bu bakıĢ açısının değiĢmesi gerekir; 

zira Türkiye merkez ülke olarak tanımlandığında bütün tablo değiĢecektir. (…) Türkiye 

normal Ģartlarda özellikle güney sınırları açısından bakıldığında; güneye doğru nüfuzu 

durdurulmaya çalıĢılmıĢ bir ülkedir. Bunu yayılmacı bir nüfuz anlamında değil; 

ekonomik ve kültürel bir nüfuz anlamında söylüyorum. Birinci Dünya SavaĢından sonra 

yapılan suni sınır düzenlemeleri -ki daha önce aralarında sınır bulunmayan bölgeler 

arasında sınır çekilmiĢtir- merkez bir ülkeyi sınırlandırma çabasıdır ve bu sınırlar 

dönemin sistemik sömürgeci güçleri tarafından Osmanlı‟nın gerilediği noktalar/ateĢkes 

sınırları değil; Türkiye‟nin nereye kadar inmesinin zararlı olmayacağı dikkate alınarak 

çizilmiĢtir.  

Davutoğlu Türkiye‟yi merkez ülke olarak tanımlamanın yanı sıra Birinci Dünya 

SavaĢı sonrasında çizilen sınırların yapaylığı üzerinde durmaktadır. Bu söylem daha 

Turgut Özal döneminde kullanılmaya baĢlanan ve Özal‟ın izlediği politikalarla 

desteklediği „Misak-ı Milli, Türkiye‟ye dar gelmektedir‟ söylemi ile paralellik 

sergilemektedir (Uzgel, 2010: 63). Türkiye‟nin merkez ülke olarak tanımlanması stratejik 

derinliğin yanı sıra tarihsel derinliğin bir gereği olarak kabul edilmektedir. Bu görüĢlerde 

Türkiye‟nin geleneksel devlet kimliğinin ve Cumhuriyetçi seçkinlerin bir eleĢtirisini 
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gözlemlemek mümkündür. Türkiye‟nin Osmanlı geçmiĢini, kültürünü ve kimliğini 

reddederek inĢa ettiği ulus-devlet modeli onu tek yönlü bir dıĢ politika izlemeye mahkûm 

etmiĢtir. Türkiye çeĢitli dönemlerde çok yönlü dıĢ politika arayıĢlarına yönelmiĢtir fakat 

bunlar konjonktürel olmuĢ ve Türkiye‟nin genel dıĢ politika ilkelerini köklü bir değiĢime 

sevk etmemiĢtir. AK Parti yönetimi ise söz konusu değiĢimin iç politikada yaĢanan köklü 

bir değiĢimle birlikte gerçekleĢtiğini ve dıĢ politikadaki değiĢimin konjonktürel olmayıp 

kapsamlı bir zihniyet değiĢimi olduğunu ileri sürmektedir (Davutoğlu, 2011b: 165).  

Yakın dönemde ortaya çıkan, Türkiye‟nin çok yönlülük arayıĢlarının önceki 

dönemlerden bir diğer farkı çok yönlü dıĢ politikanın biçiminin yeniden kurgulanmasıdır. 

Burada dıĢ politika seçeneklerini artırmanın ötesinde Türkiye‟nin tarihi birikiminin 

yeniden tanımlanması üzerinden iĢleyen bir süreç söz konusudur. Bu süreçte Türkiye‟nin 

bölgesel etkinliğinin Ortadoğu‟ya yöneldiği görülmektedir. Örneğin doksanlı yıllarda 

Türkiye‟nin yeni açılımlarında en önemli coğrafyalardan biri olan Kafkasya ve Orta Asya 

ülkeleriyle iliĢkiler Türk dıĢ politikasında ağırlıklı bir yer kaplamamaktadır. Yine doksanlı 

yıllarda yeni-Osmanlıcı söylemin büyük önem verdiği Balkan coğrafyası iki binli yıllarda 

aynı önemi taĢımamaktadır. Türkiye bu coğrafyalara yönelik birtakım adımlar atmakla 

birlikte Orta Asya ve Kafkasya‟daki nüfuz alanlarında Rusya‟nın Balkanlardaki nüfuz 

alanlarında ise AB‟nin öne çıktığı Türkiye‟nin nüfuzunun ise gerilediği söylenebilir. 

Türkiye‟nin Ortadoğu‟da üretmek istediği etkinlik uluslararası konumun ve rolün 

tanımlanmasında temel değiĢken olmaktadır. Davutoğlu (2011b: 83) bu değiĢkeni Ģu 

Ģekilde tanımlamaktadır:  

Türkiye bütün bölgesel güçlerle iliĢkisini tanımlamadan, küresel güçlerle iliĢkisini 

tanımlayamaz; zira merkez ülke, küresel iliĢkilerini bölgesel misyonları içinde kurar. 

Dolayısıyla Türkiye, bütün küresel güçlerle iliĢkisini Ortadoğu üzerinden kurmak 

durumundadır; yani Ortadoğu, merkez ülkenin en önemli parametresi olacaktır. Türkiye 

Ortadoğu‟da ne kadar etkili ise diğer güçlerle de o kadar pazarlık gücüne sahip 

olacaktır. Ortadoğu‟da ne kadar merkezi konumda ise diğerlerini de o kadar ikna edecek 

durumda olacaktır.  

 Türkiye, yakın dönemde çok yönlü dıĢ politikayı yeniden kurgularken önceki 

dönemlerde görülen çok yönlülük arayıĢlarında gündeme gelmeyen Ortadoğu‟yu merkeze 

almıĢtır. Türkiye aynı zamanda Ortadoğu‟daki etkinliğini küresel rolünün en önemli 

değiĢkeni olarak belirlemiĢtir. Bu bağlamda bir bölgesel liderlik arayıĢının söz konusu 

olduğu söylenebilir. Statükoculuk ilkesinin risk üreten ve mümkün oldukça uzak durulması 
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gereken bir coğrafya olarak tanımladığı Ortadoğu Türkiye‟nin baĢlıca etkinlik alanı haline 

gelmiĢtir. Bu yaklaĢım bağımsız adımlar atılırken bile Batıyı gözeten, Batı gözündeki 

stratejik önemi artırmayı hedefleyen ve Ģartlar uygun gözüktüğünde yeniden Batıya 

dönmeyi öngören tutumdan farklı görünmektedir (Uslu, 2010: 149). Bununla birlikte 

Türkiye‟nin bölgesel etkinliğinin ABD‟nin Türkiye‟yi bölgesel bir güç olarak tanımladığı 

söylemi ile örtüĢtüğü görülmektedir (Uzgel, 2010: 65). Ünlü stratejist George Friedman‟ın 

Türkiye‟yi geleceğin süper gücü olarak tanımlaması (Türkler tarih sahnesine imparatorluk 

olarak dönecek, 2009, 4 Mart), eski CIA görevlisi ve stratejist Graham Fuller‟in 

(2007/2008) yükselen bölgesel aktör olarak değerlendirmesi, ABD DıĢiĢleri Bakanı Hillary 

Clinton‟ın “Türkiye'nin küresel lider olarak oynadığı rol”ün arttığını ifade etmesi 

(Yanatma 2009, 8 Mart), Amerikan diplomat Philip Gordon‟un (Gordon ve TaĢpınar, 

2009) Türkiye‟nin Batı için vazgeçilmez olduğunu ileri sürmesi sözü edilen örtüĢmeyi 

sergilemektedir. Daha önce ele alındığı üzere Türkiye‟nin son yıllarda model ülke rolünün 

öne çıkması ise bölgesel liderlik rolünün Batıya dönük yüzünü ortaya koyan bir diğer 

göstergedir.  

Türkiye‟nin bölgesel lider ve model ülke imajları Davutoğlu‟nun küresel iliĢkileri 

bölgesel misyonlar içinde kurmak Ģeklinde ifade ettiği anlayıĢı yansıtmaktadır. Kendisini 

bölgesel bir lider olarak tanımlayan, bu liderliği tarihsel ve kültürel bir zemine oturtan, 

tarihsel derinliği ile bölge ülkelerine örnek olacak bir potansiyel taĢıdığını ileri süren bir 

rol tanımı yapılmaktadır. Elbette bu tanımın önünde ciddi zorluklar bulunmaktadır. 

Bölgede yaĢanan siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunlar bu zorlukların baĢında 

gelmektedir. Bu bağlamda Türkiye sorun çözücü bir aktör olma hedefini taĢımıĢtır. Bu 

konu bir sonraki baĢlıkta ele alınacaktır. Türkiye‟nin önündeki bir diğer zorluk ise kendi 

içerisindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Güvenlik politikalarında ve ülkenin 

uluslararası rolünde yaĢanacak bu denli köklü dönüĢümlerin kısa vadede gerçekleĢmesi 

oldukça zordur ve bu dönüĢüm güçlü bir toplumsal oydaĢmaya dayanmadığı sürece etkisiz 

kalacaktır. Türkiye‟de ise toplumsal gerilim noktalarının önemli riskler taĢıdığı 

görülmektedir.  

4.3.2.2. Sorun çözücü aktör olarak Türkiye  

Türkiye statükoculuk ilkesinden uzaklaĢırken revizyonist politikalara yönelmemiĢtir. 

Bunun yerine sınırların ötesinde etkinliğin artırılması ve yeni nüfuz alanlarının 
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oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Türkiye yakın coğrafyasında ve özellikle Ortadoğu‟da 

sınırların değiĢmesi değil, iliĢki yapılarının değiĢmesi anlamında bir gayret göstermiĢtir. 

Devletler arası iliĢkilerin güvenlik ikilemi temelinde tanımlandığı ve dünya politikasının en 

güç sorunlarını barındıran Ortadoğu coğrafyasında yeni bir yaklaĢım temsil edilmek 

istenmiĢtir. Bu yaklaĢıma göre devletler arasında kurulacak iĢbirliği ve karĢılıklı bağımlılık 

bir anlayıĢ birliği yaratacak ve bir devletin yükseliĢinin diğerinin düĢüĢü anlamına 

gelmediği, sıfır toplamlı olmayan bir iliĢki modeli oluĢturulacaktır. Elbette bu modelin 

kurulması kolay bir süreç değildir. Hem Türkiye‟den hem de bölgenin kendine has 

dinamiklerinden kaynaklanan engeller bulunmaktadır fakat Türkiye bu sürecin 

baĢlatılabilmesi için bir zihniyet değiĢikliği talebiyle Ortadoğu politikasına yön vermiĢtir. 

Bu doğrultuda izlenen politika Ortadoğu‟daki kronik sorunların çözülmesi yönünde çaba 

göstermek ve arabuluculuk giriĢimlerinde bulunmaktır.  

Arabuluculuk giriĢimlerinde en önemli adımlardan biri Suriye ile Ġsrail arasında 

doğrudan görüĢmelerin baĢlaması için yürütülen çabadır. Bu çabalar henüz 2004 yılında 

baĢlamıĢtır. Aralık 2003‟te Ġsrailli yetkililer arabuluculuk konusunu Türk yetkililerle 

görüĢmüĢ ve Türkiye‟den olumlu yanıt almıĢtır (Yetkin, 2003, 26 Aralık). Diğer yandan 

Suriye yönetimi de Türkiye‟nin arabuluculuğunu kabul etmiĢtir. 2007 yılında Ġsrail 

Gazetesi Haaretz 2004-2006 yılları arasında Ġsrail ile Suriye yetkilileri arasında bir 

Avrupalı arabulucunun yardımıyla gizli görüĢmeler gerçekleĢtirildiğini iddia etmiĢtir 

(Eldar 2007, 16 Ocak). 2006 yılında Gazze ve Lübnan krizleri bu görüĢmeleri kesintiye 

uğratmıĢ ve bu kez Türkiye taraflar arasında mesaj alıĢveriĢine yardım ederek dolaylı 

görüĢmelerin yeniden baĢlamasına destek olmuĢtur (YeĢilyurt, 2013: 419). Fakat Ġsrail‟in 

2008 yılında Gazze‟ye yönelik saldırısı süreci sona erdirmiĢtir. Ġlerleyen tarihlerde Türkiye 

ile Ġsrail iliĢkilerinin kopma noktasında gelmesi sonrasında Türkiye‟nin arabuluculuk rolü 

oynama Ģansı kalmamıĢtır. Türkiye 2009 yılında Suriye ile iliĢkilerini oldukça yüksek bir 

seviyeye taĢımıĢ, ortak Bakanlar Kurulu toplantıları gündeme gelmiĢ (Suriye ile ortak 

kabine toplantısı, 2009, 22 Aralık) fakat kısa süre sonra Suriye‟de ortaya çıkan muhalif 

hareketlerin iç savaĢa dönüĢmesi Türkiye‟nin Suriye ile iliĢkilerini de kopma noktasına 

getirmiĢtir. Bölgedeki yapısal sorunların Türkiye‟nin savunduğu yeni yaklaĢım için büyük 

bir engel oluĢturduğu görülmüĢtür.  

Türkiye‟nin arabuluculuk bağlamında bir diğer giriĢimi 11 Eylül sonrasında birtakım 

sınır sorunlarının yanı sıra terörle mücadele bağlamında sorunlar yaĢayan Afganistan ile 
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Pakistan arasında liderler düzeyinde görüĢmelere aracılık etmesi olmuĢtur. 2007 yılında 

CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer‟in misafirliğinde Afganistan CumhurbaĢkanı Hamit 

Karzai ve Pakistan CumhurbaĢkanı Pervez MüĢerref üçlü bir toplantı gerçekleĢtirmiĢ ve 

görüĢme sonrasında yayınlanan bildiride Afganistan ve Pakistan‟ın ikili iliĢkilerinin, iyi 

komĢuluk, toprak bütünlüğüne saygı ve birbirlerinin iç iĢlerine karıĢmama temelinde 

güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edilmiĢtir (Sezer, Karzai ve MüĢerref 

görüĢmesinden Ankara Bildirisi çıktı, 2007, 30 Nisan). Bu üçlü iĢbirliği ilerleyen yıllarda 

sürdürülmüĢ ve Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirveleri düzenli olarak 

gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Böylece bu zirveler üç ülke arasında siyasal, ekonomik ve 

kültürel iliĢkilerin artırılmasını sağlamıĢtır. Türkiye‟nin bu giriĢimi arabuluculuk 

faaliyetleri arasında baĢarılı bir örnek olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Türkiye‟nin bir baĢka giriĢimi ise Ġran‟ın nükleer faaliyetlerinden kaynaklanan krizi 

çözmeye yönelik olmuĢtur. Ġran ile iliĢkilerini iyileĢtiren Türkiye 2008 sonrasında, Ġran‟la 

uluslararası toplum arasında yaĢanan nükleer krizle de ilgilenmeye baĢlamıĢtır. Türkiye bu 

süreçte Brezilya ile birlikte hareket etmiĢtir. Bu çabalara destek veren ABD Ġran‟ı nükleer 

faaliyetlerinden vazgeçirme noktasında belli bir yol kat edilmesine Türkiye ve Brezilya‟nın 

katkılarına olumlu yaklaĢmıĢtır. Bu kapsamda Türkiye, Brezilya ve Ġran zenginleĢtirilmiĢ 

uranyumun takas yoluyla Türkiye‟ye emanet edilmesi konusunda uzlaĢmıĢtır. BaĢkan 

Obama‟nın Brezilya Devlet BaĢkanı Lula‟ya ve Türkiye BaĢbakanı Erdoğan‟a gönderdiği 

mektupların sonradan basına sızdırılmasıyla bu giriĢimi ABD‟nin de desteklediği ortaya 

çıkmıĢtır (Ġran'la nükleer takasa varız, 2010, 29 Mayıs). Bununla birlikte ABD süreci 

teĢvik etmiĢ olmasına rağmen Türkiye ve Brezilya‟nın imzalanan anlaĢmayı nükleer krizin 

çözüldüğü Ģeklinde yansıtmalarından rahatsızlık duymuĢtur. ABD‟nin duyduğu 

rahatsızlığın temel nedeni Ġran‟a yönelik yaptırımlar konusunda Rusya ve Çin gibi BM 

Güvenlik Konseyi üyelerini ikna etmiĢken Türkiye‟nin bu tür bir anlaĢma ile gündeme 

gelmesi olmuĢtur (Uzgel, 2013: 295). Ġlerleyen günlerde yaptırımlar konusunda BM 

Güvenlik Konseyi‟nde beĢ daimi üyenin tamamının olumlu oy kullanmasına rağmen 

Türkiye‟nin ret yanıtı vermesi dikkat çekmiĢtir. Böylece Türkiye‟nin büyük bir 

arabuluculuk baĢarısı olarak nitelediği anlaĢma baĢarısız olmuĢtur.  

Türkiye bu örneklerin dıĢında birçok arabuluculuk giriĢiminde bulunmuĢtur. Irak ve 

Lübnan‟da iç aktörler düzeyinde yürütülen faaliyetler; Bosna-Hersek, Sırbistan ve 

Hırvatistan ile yürütülen zirve süreçleri; Somali‟de hükümet ile çatıĢan taraflar arasında 
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uzlaĢı arayıĢlarına verilen destek gibi örnekler sıralanabilir. Türkiye‟nin giriĢimleri her 

zaman olumlu sonuçlar doğurmamıĢ olsa da kendisini merkez ülke olarak tanımlamasının 

bir sonucu olarak içinde yer aldığı bölgede yaĢanan sorunları çözme arayıĢları yakın 

dönemde güvenlik politikasının en önemli yönlerinden birini oluĢturmuĢtur. Türkiye kendi 

güvenliğini bölgesel barıĢa katkı bağlamında değerlendirmiĢtir. Bununla birlikte kimi 

durumlarda Türkiye‟nin bölgesel sorunların içine çekildiği görülmüĢtür. Ġsrail ve Suriye ile 

kopma noktasına gelinen iliĢkiler, Ġran nükleer krizinde uluslararası toplumla farklı bir 

çizgiye gelinmesi gibi örnekler Türkiye‟nin bir arabulucu olarak önemine ve ağırlığına 

zarar veren geliĢmeler olmuĢtur. Türkiye‟nin bölgesel sorunların çözümüne katkıları sınırlı 

kalmıĢtır fakat bu sorunlardan uzak kalmayı tercih eden geleneksel statükoculuk ilkesi terk 

edilmiĢ ve bu sorunlar Türkiye‟nin etkin olarak içerisinde yer aldığı güvenlik sorunları 

haline gelmiĢtir. Bu geliĢme önemli bir yaklaĢım değiĢikliği anlamına gelmektedir.  

4.3.2.3. Uluslararası alanda etkinlik  

Türkiye‟nin kendisini merkez ülke olarak tanımlaması sınırlarının ötesinden itibaren 

baĢlatılan bir güvenlik politikası ve etkin bir dıĢ politika gerektirmiĢ, çizilen yeni bölgesel 

rol doğrultusunda bölge sorunlarının çözümünde etkin bir çaba sarf edilmiĢtir. Bütün bu 

çabalar Türkiye‟nin küresel iliĢkilerini tanımlamaktadır. Davutoğlu Türkiye‟nin küresel 

iliĢkilerini bölgesel misyonu üzerinden kuracağını dile getirmiĢtir. Bu bağlamda Türkiye 

oluĢturmak istediği yeni kimliğini uluslararası platformlarda da temsil etmek istemiĢtir. Bu 

konuda birçok örnek gösterilebileceği gibi özellikle arabuluculuk faaliyetlerinin 

kurumsallaĢması bağlamında izlenen faaliyetler, barıĢ operasyonlarına verilen destek ve 

BM düzeyinde yürütülen faaliyetler değerlendirilecektir.  

Türkiye, bir önceki baĢlıkta ele alınan arabuluculuk faaliyetlerinin uluslararası 

düzeyde kurumsallaĢması ve BM düzeyinde arabuluculuk mekanizmalarına katkı 

sağlanması amacıyla çeĢitli giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bunların en önemlilerinden biri 

2010 yılında Finlandiya ile birlikte baĢlatılan BarıĢ Ġçin Arabuluculuk-Arabuluculuğun 

Dostları giriĢimidir. Bu giriĢim BM düzeyinde destek bulmuĢ, Arabuluculuk Dostları 

Grubu‟na 38 devlet ve 8 uluslararası/bölgesel örgüt üye olmuĢtur. Buna benzer bir grup 

AGĠT bünyesinde de oluĢturulmuĢtur (DıĢiĢleri Bakanlığı, 2014b). Son olarak 2012 yılında 

Türkiye‟de „Ġstanbul Arabuluculuk Konferansı‟ ve „Efektif Arabuluculuğun Anahtarları‟ 

baĢlıkları altında iki uluslararası toplantı gerçekleĢtirilmiĢ ve bu konuda kavramsal 
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tartıĢmalar masaya yatırılmıĢtır. Böylece Türkiye arabuluculuk konusunda uluslararası 

normların oluĢumuna katkıda bulunmayı hedeflemiĢtir (KardaĢ, 2013, 5 Mayıs). Türkiye 

bu faaliyetlerle kendisine tanımladığı yeni kimliğini uluslararası platformlarda ve kurumsal 

mekanizmalar içerisinde inĢa etmeyi hedeflemiĢtir. Bunu yaparken Türkiye hem 

uluslararası/bölgesel güvenliğe katkı sağlamaya hem de arabuluculuk konusunda deneyim 

ve donanımını kuramsal düzeyde de artırmaya gayret sarf etmiĢtir.  

Türkiye‟nin uluslararası barıĢ ve güvenliğe katkı bağlamında sadece yumuĢak güç 

unsurlarını değil sert güç unsurlarını da kullandığı görülmektedir. Bu bağlamda doksanlı 

yıllarda uluslararası barıĢ operasyonlarına katkının arttığı ve Türkiye‟nin birçok 

operasyonda yer aldığı daha önce ele alınmıĢtır. Bununla birlikte Türkiye bu yıllarda çok 

sayıda ve çeĢitli bölgelere asker göndermiĢ olmakla birlikte ağırlıklı olarak yakın 

coğrafyalara ve kendisini yakından ilgilendiren bölgelere önem verdiği görülmüĢtür. Ġki 

binli yıllarda Türkiye‟nin barıĢ operasyonlarına katkısı artarak devam etmiĢ ve sadece 

yakın çevresiyle değil kendisini ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin dünyanın her yerindeki 

operasyonlara katılmaya özen göstermiĢtir (Keskin Ata, 2013: 792). Bu katkılar bölgesel 

giriĢimler bünyesinde olduğu gibi BM ve NATO çatısı altında yürütülen operasyonlardan 

oluĢmaktadır (Genelkurmay BaĢkanlığı, 2014).  

Türkiye uluslararası barıĢ ve güvenliğe katkının yanı sıra uluslararası platformlarda 

görünürlüğünü de artırma peĢinde olmuĢtur. Bu anlamda en önemli örnek 2009-2010 

yıllarında BM Güvelik Konseyi‟ne geçici üye olarak seçilmesidir. Türkiye 2008 yılında 

yapılacak seçimler için daha 2003 yılında adaylığını açıklamıĢ ve seçim sürecine büyük 

önem vermiĢtir. Türkiye bu süreçte iki konuya odaklanmıĢtır. Birincisi bölgesel sorunların 

çözümüne etkin katkılar sunarak BM gündeminde yer alan uluslararası güvenlik sorunları 

ile kendi dıĢ politikası arasındaki paralelliği ortaya koymuĢtur. Ġkincisi daha önce 

Türkiye‟nin dıĢ politikasında yer kaplamayan yeni bölgeler ve ülkelerle iliĢkiler kurmaya 

çalıĢmıĢtır. (Akgün, 2009: 11-19). Neticede Türkiye BM Güvenlik Konseyi‟ne geçici üye 

olarak seçilmiĢtir. Böylece yeni kimlik arayıĢını uluslararası alanda tanıtma ve uluslararası 

etkinliğini pekiĢtirme fırsatı bulmuĢtur. Ayrıca bu üyelik kendisini bölgesel güç olmanın 

yanı sıra küresel bir aktör olarak tanımlayan Türkiye‟nin uluslararası konumunu yeniden 

tanımlamasında önemli bir gösterge olarak kabul edilmiĢtir.  
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Türkiye‟nin BM ile iliĢkileri bağlamında reform konusundaki görüĢleri de önem 

taĢımaktadır. BM‟nin reformu Soğuk SavaĢ sonrasında uluslararası alanda sıkça tartıĢılan 

konular arasında yer almıĢ fakat bu konuda herhangi bir adım atılmamıĢtır. Türkiye bu 

konudaki görüĢlerini daha doksanlı yıllarda ĢekillendirmiĢtir ve esasen iki binli yıllarda bu 

görüĢler önemli bir değiĢiklik göstermemiĢtir (Keskin Ata, 2013: 796-800). BM Güvenlik 

Konseyi geçici üyeliği sırasında Türkiye reform konusundaki görüĢlerini 2009 yılında bir 

raporla açıklamıĢtır (Statement by Mr. Fazlı Çorman, 2009, 19 February). Bu görüĢler Ģu 

Ģekildedir: 1) Geçici üyelerin sayısı artırılarak Güvenlik Konseyi‟nin demokratik temsil 

yeteneği güçlendirilmelidir. Üye sayısının kaç olması gerektiği konusunda belirli bir sayı 

düĢünülmemektedir fakat daimi üyelerin sayısının artırılması düĢünülmemektedir. Bunun 

yerine adil bir coğrafi dağılım sağlanacak Ģekilde geçici üyelerin sayısı artırılmalıdır. 2) 

Daimi üyelerin veto yetkilerini kısıtlayacak ve Konsey‟in daha etkin çalıĢmasını 

sağlayacak yöntemler geliĢtirilmelidir. 3) Daha adil bir bölgesel temsil sağlanmalıdır. 

Örneğin Afrika ülkeleri Konsey‟de yeterince temsil edilmemektedir. 4) Konsey çalıĢmaları 

ĢeffaflaĢmalıdır Konsey ile Genel Kurul arasında koordinasyon güçlendirilmelidir.  

4.3.2.4. Uzak coğrafyalara yönelik açılımlar  

Statükocu politikaların terk edilmesi bağlamında bir diğer örnek Türkiye‟nin daha 

önceleri uzak kaldığı coğrafyalarla yeni iliĢkilerin kurulması olmuĢtur. Bu coğrafyalar 

Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleridir. Bu geliĢmede dıĢ politikada aktivizm 

arayıĢlarının etkisi olduğu gibi ekonomik iliĢkiler de etkili olmuĢtur. Özellikle Anadolu 

sermayesinin boĢluk bulunan alanlarda ticari iliĢkiler kurma gayretleri bu bakımdan 

önemlidir. Güvenlik politikası bağlamında ise Türkiye‟nin ulusal güvenliğini uluslararası 

barıĢ ve güvenlik çerçevesinde geniĢ bir tanımla ele alması dikkat çekmektedir. Bir baĢka 

deyiĢle Türkiye yakın coğrafyasındaki güvenlik sorunlarının çözümüne etkin bir katkı 

sunarken uzak coğrafya ile iyi iliĢkiler kurulmasına da özen göstermiĢtir. Bu durum 

Türkiye‟nin uluslararası görünürlüğünün artması anlamında olumlu bir geliĢme olarak 

değerlendirilebilir.  

Türkiye‟nin ilgisinin yöneldiği ilk bölgelerden biri Afrika‟dır. Afrika açılımı 1998 

yılında Afrika Eylem Planı‟nın kabul edilmesiyle baĢlamıĢtır. Bu planın kabul edilmesinde 

1997 Lüksemburg Zirvesi‟nde Türkiye‟nin AB‟den ret yanıtı alması önemli bir rol 

oynamıĢtır. Bu tarihten önce Afrika‟yla iliĢkiler oldukça düĢük düzeyde ilerlemiĢ fakat 
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1998 sonrasında Türkiye çeĢitli stratejilerle iliĢkilerini güçlendirmeye çalıĢmıĢtır. Bu 

bağlamda 2003 yılında DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik ĠliĢkilerin 

GeliĢtirilmesi Stratejisi” hazırlanmıĢ, 2005 yılı “Afrika Yılı” ilan edilmiĢ, üst düzey 

ziyaretlerde artıĢ yaĢanmıĢ ve 2008 yılında Türkiye-Afrika ĠĢbirliği Zirvesi düzenlenmiĢtir. 

Bu zirvede “Türkiye-Afrika ĠĢbirliği Ġstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek Ġçin 

ĠĢbirliği ve DayanıĢma” ve “Türkiye-Afrika Ortaklığı Ġçin ĠĢbirliği Çerçevesi” baĢlıklı 

belgeler kabul edilmiĢtir (DıĢiĢleri Bakanlığı, 2014) Bütün bu çabalar Türkiye‟nin Afrika 

politikasının yasal ve kurumsal bir çerçeveye oturmasını ve yeniden yapılanmasını 

hedeflemiĢtir. ĠliĢkiler ağırlıklı olarak ekonomik bir boyut taĢısa da Türkiye‟nin BM 

Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinde Afrika ülkelerinden aldığı oy belirleyici 

olmuĢ ve siyasal bir içerik de kazanmıĢtır. Diğer yandan Türkiye Kuzey Afrika, Sudan ve 

Somali bağlamında Afrika‟nın güvenliği konusunda çeĢitli giriĢimlerde bulunmuĢ ve 

sorunları yakından takip etmiĢtir (Efegil, 2012).  

Bir diğer önemli bölge olan Latin Amerika ile iliĢkilerin yine 1998 yılında kabul 

edilen Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı ile yeni bir döneme girdiği görülmektedir. 

Bu tarihten sonra Afrika‟dakine benzer bir süreç yaĢanmıĢtır. 2006 yılı Latin Amerika ve 

Karayipler yılı ilan edilmiĢ, karĢılıklı üst düzey ziyaretler artmıĢ, ticari iliĢkiler geliĢmiĢ ve 

ikili iliĢkilerde önemli adımlar atılmıĢtır (DıĢiĢleri Bakanlığı, 2014d). Örneğin 2010 yılında 

Brezilya ile “Stratejik Ortaklık Eylem Planı” imzalanmıĢ ve Ġran nükleer krizinde 

görüldüğü üzere siyasal alanda ve güvenlik alanlarında iĢbirliği arayıĢları ortaya çıkmıĢtır. 

ġili ile imzalanan serbest ticaret antlaĢması ise dikkat çeken bir diğer geliĢmedir (Türkiye-

ġili serbest ticaret anlaĢması yürürlüğe giriyor, 2011, 22 ġubat). Özetle Türkiye 1998 

sonrasında Afrika‟da olduğu üzere Latin Amerika‟da da iliĢkilerin kurumsallaĢması ve 

güçlenmesi yönünde önemli adımlar atmıĢtır.  

Son olarak Türkiye‟nin Asya-Pasifik ve Güney Asya ile iliĢkilerini geliĢtirdiği 

görülmektedir. Güney Asya ile iliĢkiler Afganistan bağlamında önem taĢımıĢ daha önce ele 

alınan Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirveleri vasıtasıyla Türkiye bölgenin güvenliği 

ile yakından ilgilenmiĢtir. Diğer yandan Asya-Pasifik coğrafyasında Çin, Japonya ve 

Güney Kore gibi ülkelerle iliĢkiler öne çıkmıĢtır. Japonya ve Güney Kore ile geçmiĢe 

dayanan bir dostluk iliĢkisi bulunurken Çin ile siyasi iliĢkilerin geliĢtirilmesine de özen 

gösterilmiĢtir. Bu arada Mynmar‟ın Arakan bölgesinde Budistlerle Müslümanlar arasındaki 

çatıĢmalar Türkiye‟nin gündeminde önemli bir yer kaplamıĢtır. Ayrıca BangladeĢ‟te 
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Cemaat-i Ġslami örgütünün lideri Gulam Azzam hakkında verilen idam kararı sonrasında 

CumhurbaĢkanı Abdullah Gül BangladeĢli mevkidaĢına Azzam‟ın affedilmesi için bir 

mektup yazmıĢtır ('Ġdamları durdurun' mektubu, 2012, 18 Aralık). Bu iki geliĢme AK 

Parti‟nin dıĢ politikada Ġslami bir gündemle hareket ettiği tartıĢmalarını yeniden gündeme 

getirmiĢtir.  

Türkiye‟nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma çabaları diplomatik 

temsilciliklerin sayısında görülen artıĢta da izlenebilir. Türkiye bu süreçte çok sayıda yeni 

diplomatik temsilcilik açmıĢtır. Türkiye aynı zamanda uluslararası ve bölgesel örgütlerdeki 

diplomatik görünürlüğünü de artırmıĢtır. Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) baĢkanlığı 

(Ekmeleddin Ġhsanoğlu), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi BaĢkanlığı (Mevlüt 

ÇavuĢoğlu), NATO Genel Sekreter Yardımcılığı (Hüseyin Diriöz) gibi görevlere Türk 

isimlerin getirilmesi bu anlamda önem taĢımaktadır.   

4.4. Ulusal Güvenlik Politikasında Yeni Araçlar, Yeni ArayıĢlar    

Türkiye‟nin güvenlik politikaları uluslararası ve ulusal düzeyde yaĢanan kapsamlı ve 

çok boyutlu geliĢmeler neticesinde önemli bir değiĢim yaĢamıĢtır. Bu değiĢim bir önceki 

kısımda kimlik düzeyinde ele alınmıĢtır. Bu kapsamda Batıcılık ve statükoculuk ilkelerinde 

yaĢanan değiĢim ve süreklilik tartıĢılmıĢtır. Bu kısımda ise söz konusu değiĢimin güvenlik 

çıkarları ve politikalarındaki etkileri ele alınacaktır. Kimlik meselesi ele alınırken özellikle 

dıĢ politika alanından örneklere baĢvurulmuĢtur. Bu nedenle güvenlik politikalarının dıĢa 

dönük boyutu ele alınırken genel bir değerlendirme yerine güvenlik sağlama yöntemi 

olarak kullanılan dıĢ politika araçlarına yer verilecektir. Diğer yandan iç politikadaki 

güvenlik sorunları bağlamında değerlendirmeler ayrı bir baĢlıkta ele alınacaktır.  

4.4.1. KomĢuluk politikaları ve güvenlik    

4.4.1.1. Ekonomik iĢbirliği yoluyla güvenlik  

Türkiye‟nin komĢuluk iliĢkileri 1998 sonrasında bir normalleĢme sürecine girmiĢtir. 

Bu normalleĢme komĢularıyla iliĢkilerini güvenlik düzleminde değerlendiren ve yakın 

çevresini risklerle tanımlayan Türkiye‟nin bölge ülkeleriyle iliĢkilerini iyileĢtirmesine ve 

iliĢkilerini güvenlik düzleminde değil iĢbirliği ve ticari fırsatlar düzleminde 
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değerlendirmesine imkân tanımıĢtır. Daha DSP-MHP-ANAP hükümeti döneminde 

DıĢiĢleri Bakanı Ġsmail Cem‟in biçimlendirdiği bölge merkezli dıĢ politika Batıyla iliĢkileri 

ve bağlantıları yıpratmadan bölge ülkeleri ile iliĢkileri iyileĢtirmeyi hedeflemiĢtir. 

Türkiye‟nin risklerle tanımladığı yakın coğrafyasına bakıĢını değiĢtirmesi gerektiğini dile 

getiren Cem (2009a: 21) bu konuda Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: “DüĢmanlıklara, çoğu 

durumda abartılmıĢ, çarpıtılmıĢ düĢmanlıklara dayanan bir dıĢ siyaset anlayıĢı, tarihin 

taĢıdığı olumsuzlukları sınırlayamadığı gibi, paylaĢılmıĢ bir tarihin sunduğu imkânlardan, 

fırsatlardan Türkiye‟nin yararlanmasını da engellemiĢtir.” Bu ifadeler Türkiye‟nin 

komĢularıyla ortak tarihine bakıĢ açısında yaĢanacak değiĢimin önemli iĢaretlerinden 

sayılabilir. Nitekim Türkiye bu ortak tarihi imkânlar ve fırsatlar temelinde tanımlanan yeni 

bir bölge politikası inĢa etmek istemiĢtir. DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‟nın 2000 yılında 

yürürlüğe koyduğu “KomĢu ve Çevre Ülkelerle Ticareti GeliĢtirme Stratejisi” Türkiye‟nin 

komĢu coğrafyalara bakıĢ açısındaki değiĢimin bir diğer örneği olmuĢtur (Kılıçkaya, 2004).   

Türkiye‟nin algılarındaki değiĢim açısından en önemli örneklerden biri Suriye 

olmuĢtur. KarĢılıklı ziyaretlerde görülen artıĢın yanı sıra iki ülke arasında temel sorunları 

oluĢturan terörle mücadele ve su sorunu gibi konularda iĢbirliği antlaĢmalarının 

imzalanması, ticareti ve ekonomik iliĢkileri güçlendirmeye yönelik çeĢitli protokollerin 

imzalanması gibi geliĢmeler ikili iliĢkilerdeki siyasi gerilimin ortadan kalkmasına katkıda 

bulunmuĢtur. Bununla birlikte birçok sorunun kısa sürede çözümlenmesinin mümkün 

olmadığı da görülmüĢtür. Örneğin ġam yönetiminin Hatay‟daki iddialarından 

vazgeçmemesi söz konusu dönemde önemli bir sorun olarak görünmektedir (Sönmezoğlu, 

2006: 561-562). Temel sorunların çözümsüz kalması nedeniyle doğan birtakım endiĢelerin 

Türkiye‟nin geleneksel güvenlik algılarının kısmen bir süreklilik taĢımasına yol açtığı 

söylenebilir fakat her iki ülkenin de yaklaĢımı Hatay konusunun ve diğer önemli sorunların 

zamana yayılması ve iĢbirliği yapılabilecek alanlarda ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi yönünde 

olmuĢtur. Bu doğrultuda ikili iliĢkilerde sorunlu alanlar zamanla gündemin arka sıralarına 

itilmiĢ, iĢbirliği fırsatları değerlendirilmek istenmiĢtir. 2003 Irak SavaĢı‟nın ardından ise iki 

ülkenin daha yakın bir iliĢki içerisine girdikleri görülecektir (Benli AltunıĢık ve Tür, 2006).  

Güvenlik yerine iĢbirliğinin öne çıktığı en önemli örneklerden biri de Irak‟tır. 2003 

Irak SavaĢı‟na giden süreçte Türkiye Irak‟a yönelik olarak iki temel strateji izlemiĢtir. 

Bunlardan ilki Körfez SavaĢı (1990-1991) sonrasında Irak‟a uygulanan yaptırımlar 

nedeniyle bozulan ticari iliĢkilerin iyileĢtirilmesi, ikincisi ABD‟nin müdahalesinin 
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önlenmesi için çaba sarf edilmesi olmuĢtur. Ticari iliĢkilere verilen önem KürĢat 

Tüzmen‟in 1999-2002 yılları arasında DıĢ Ticaret MüsteĢarı olarak ve 2002 sonrasında 

Devlet Bakanı olarak Irak‟a sekiz kez gitmiĢ olmasında görülebilir (YeĢilyurt, 2013: 403). 

Diğer yandan Karma Ekonomik Komisyon toplantıları 2000 yılında yeniden baĢlamıĢ ve 

2003 yılına dek her yıl toplanmıĢtır. Türkiye bu tarihlerde yaĢadığı ekonomik kriz 

nedeniyle Irak‟la kuracağı ekonomik iliĢkilere büyük önem vermiĢtir. Aynı zamanda 1999 

sonrasında terörün bir durgunluk dönemine girmesi ticari iliĢkilerin yeniden canlanması 

için bir fırsat yaratmıĢ ve Türkiye bu fırsatı değerlendirmek istemiĢtir.  

Türkiye Irak‟la ekonomik iliĢkilerini yeniden iyileĢtirirken ABD‟nin olası bir 

müdahalesini büyük bir tehdit olarak algılamıĢtır. Türkiye‟yi kaygılandıran bir diğer etken 

ise Irak‟ın toprak bütünlüğünün bozularak bölgede bir Kürt devletinin ortaya çıkması 

olmuĢtur. Bu bakımdan iĢgalin önlenmesi için yoğun bir çaba sarf etmiĢtir. Ġlk olarak 

ABD, bölge ülkeleri ve Irak nezdinde çeĢitli giriĢimlerde bulunulmuĢtur. En önemli giriĢim 

ise Irak‟a KomĢu Ülkeler Toplantıları adı altında bölgesel bir dayanıĢma mekanizması 

oluĢturarak bunu kurumsallaĢtırma çabasıdır.
1
 Türkiye bu toplantılar aracılığıyla Saddam 

rejimini uluslararası toplumla iĢbirliğine ikna etmek ve ABD müdahalesini önlemek 

istemiĢtir. Müdahale önlenememiĢ fakat bu toplantılar ilerleyen yıllarda da sürmüĢtür. 

SavaĢ sonrasında bu toplantıların baĢlıca amacı Irak‟ın toprak bütünlüğünün korunması ve 

hem Irak‟ta hem de bölgede istikrarın tesis edilmesi olmuĢtur. 2007 yılında yapılan 

toplantıya ABD, Ġngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Japonya ve Almanya da katılmıĢ böylece 

geniĢletilmiĢ bir grup oluĢturulmuĢtur (GeniĢletilmiĢ Irak'a komĢu ülkeler toplantısı, 2007, 

3 Kasım). Bu toplantılar Irak‟ın toprak bütünlüğü ve istikrarı konularında temennilerin dile 

getirildiği toplantılar haline gelmiĢtir. Ancak bu toplantılar Irak SavaĢı sürecinde ve 

sonrasında Türkiye‟nin Kuzey Irak‟taki kaygılarını dile getirerek bölge ülkelerinden destek 

arayıĢı için önemli bir platform olmuĢtur.  

Görüldüğü üzere 1998 sonrasında normalleĢen komĢuluk iliĢkilerini ekonomik 

iĢbirliği yoluyla güçlendirmek ve bu sayede güvenli bir çevre inĢa etmek istenmiĢtir. 

Ancak ilk yıllarda Türkiye‟nin önünde birtakım engeller görülmektedir. Suriye ile temel 

anlaĢmazlık konularının çözümlenmemiĢ olması ve Irak‟a yönelik ABD müdahalesi en 

                                                 
1
 Bu giriĢimin fikir babasının Ġsmail Cem olduğu yönünde bazı iddailar söz konusudur (YeĢilyurt, 2013: 403, 

405; Doğan, 2007, 1 Kasım). Bununla birlikte bu fikir somut bir Ģekilde hayata geçirilmediği gibi Ġsmail 

Cem‟in hatıratında da bu konuda bir bilgiye rastlanmamıĢtır.  
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büyük engeller olmuĢtur. Suriye ile sorunlar tamamen çözümlenmese de iliĢkilerin 

iyileĢtirilmesi için bir engel oluĢturmamıĢtır. Irak‟ta yaĢanan savaĢ ise Türkiye‟nin 

komĢuluk politikaları açısından olumsuz sonuçlar doğursa da savaĢ sonrasında Irak‟la 

iliĢkilerin güçlendirilmesi bağlamında önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmelerin 

baĢında daha önceleri kırmızı çizgiler Ģeklinde ifade edilen politikaların geri plana itilmesi 

ve Türkiye‟nin Kuzey Irak‟la yakın iliĢkiler kurması gelmektedir. Bu bakımdan Türkiye 

komĢuluk iliĢkilerini iyileĢtirmiĢ ve bu iliĢkilerini komĢularla sıfır sorun Ģeklinde 

tanımlamaya baĢlamıĢtır.  

4.4.1.2. KomĢularla sıfır sorun politikası  

Türkiye‟nin komĢuluk iliĢkileri 1998 sonrasında bir normalleĢme yaĢamıĢtır. Bu 

geliĢme uluslararası güvenlik çevresi ele alınırken tartıĢılmıĢtır ve tezde ele alınan 1998-

2012 arası dönemde komĢuluk iliĢkilerinin girmiĢ olduğu ilk aĢamayı temsil etmektedir. 

Bu geliĢmeyi bir fırsat olarak değerlendiren Türkiye, siyasal açıdan ve güvenlik 

bakımından normalleĢen iliĢkilerini ikinci aĢamada ekonomik bir boyuta taĢımak ve 

iĢbirliğini güçlendirmek istemiĢtir. Bu aĢamada bazı geleneksel sorunlar ve 

uluslararası/bölgesel konjonktür engeller yaratsa da önemli bir ilerleme kaydedilmiĢtir. 

Üçüncü aĢama ise komĢuluk iliĢkilerinin tüm bölgenin güvenliğini inĢa edecek Ģekilde 

komĢularla sıfır sorun ilkesi çerçevesinde yeniden yapılandırılması olmuĢtur. Bununla 

birlikte komĢularla sıfır sorun ilkesinin birtakım pratik sonuçları olsa da bir ideali ve hedefi 

temsil ettiği belirtilmelidir. BaĢka bir deyiĢle dıĢ politikada sloganlaĢan bu ilke Türkiye‟nin 

sorunlardan arınmıĢ ya da sorunların en aza indirildiği bir yakın çevre beklentisini ifade 

etmektedir.  

Türkiye bu yaklaĢımı geliĢtirirken komĢularıyla yaĢadığı sorunların kolaylıkla ve 

kısa sürede çözülemeyeceği bilinciyle hareket etmiĢtir. Ayrıca uluslararası politikanın 

sorunsuz bir biçimde ilerlemesi, dıĢ iliĢkilerin pürüzsüz yürütülmesi mümkün görünen bir 

durum değildir. Bununla birlikte Türkiye‟nin bu sloganı bir güvenlik algısı değiĢimi olarak 

kabul edilmelidir. Bu değiĢimle Türkiye, yaĢadığı sorunlar ne kadar karmaĢık olursa olsun 

çözümün imkânsız olduğu düĢüncesiyle değil çözüm için her zaman yapıcı adımlar 

atılması gerektiği anlayıĢıyla hareket etmiĢtir. Bu Ģekilde hareket edilmesinin sorunları bir 

çırpıda çözemese de kesin çözüm için ihtiyaç duyulan ortamın ve zeminin oluĢmasına katkı 

sağlayacağı değerlendirilmiĢtir. Türkiye‟nin bu yeni yaklaĢımı çeĢitli sonuçlar 



214 

doğurmuĢtur. Öncelikle yakın çevresini güvensizlikler temelinde tanımlayan Türkiye bu 

algısını değiĢtirmiĢ ve dıĢ politikasında çeĢitlilik ve çok yönlülük sağlamıĢtır. Aynı 

zamanda uluslararası toplumdan olumlu tepkiler almıĢ ve itibarını önemli ölçüde 

yükseltmiĢtir.  

Türkiye‟nin komĢularla sıfır sorun ilkesi süreklilik/değiĢim ekseninde 

değerlendirildiğinde bu politikanın yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ile uyumlu olduğunun 

ifade edilmesi gerekir (Erol ve Ozan, 2011: 33). Her iki ilke de yakın çevrede 

oluĢturulacak bir güvenlik kuĢağının ulusal ortamın istikrarına ve güvenliğine katkısı 

düĢünülerek inĢa edilmiĢtir. Ancak Atatürk döneminde izlenen politika iki dünya savaĢı 

arası dönemde bölge dıĢından gelen somut tehditler karĢısında bölgesel ittifaklar kurulması 

ve statükonun korunması bağlamında uluslararası/bölgesel sorunlardan uzak kalınması 

hedefini taĢımıĢtır. KomĢularla sıfır sorun ise dıĢarıdan yönelen somut tehditlerden değil 

Türkiye‟nin doğrudan tarafı olduğu veya olmadığı bölgesel sorunların çözümlenerek ya da 

gündemin arka sıralarına itilerek karĢılıklı bağımlılığın oluĢturulması hedefinden 

kaynaklanmıĢtır. Böylece bir istikrar alanı ve güvenlik kuĢağının yanı sıra uzun vadede 

kalıcı bölgesel barıĢın da inĢa edilmesi için bir zemin yaratılmak istenmiĢtir. Bu iki ilkeden 

birincisi Türkiye‟yi statükocu bir politikaya yöneltirken ikincisi aktif bir politikaya 

yöneltmiĢtir. Bu doğrultuda Türkiye birtakım somut politikalar da üretmiĢtir.  

KomĢularla sıfır sorun politikasının en önemli iki örneğini Yunanistan ve Suriye ile 

iliĢkiler oluĢturmaktadır. Yunanistan ile 1999 sonrasında iyileĢen iliĢkilerden ve Kıbrıs 

sorununda Türkiye‟nin tutumunun köklü bir biçimde değiĢiminden daha önce 

bahsedilmiĢtir. Suriye de benzer bir Ģekilde sorunlu bir komĢu iken Türkiye‟nin en önemli 

ortaklarından biri haline gelmiĢtir. Diğer yandan Türkiye Irak‟la ve sınır komĢusu olmayan 

bazı uzak komĢularıyla da iliĢkilerini geliĢtirmiĢtir. Ancak tüm bu komĢuluk iliĢkilerine 

bakıldığında bazı temel sorunların halen çözülmediği görülmektedir. Örneğin, 

Yunanistan‟la Ege uyuĢmazlıkları çözümsüz kalmıĢ, sadece dondurulmuĢtur. Kıbrıs sorunu 

da çözümsüz kalmıĢtır. Suriye‟de ise iç savaĢ nedeniyle iliĢkiler tamamen kopmuĢtur.  

KomĢularla sıfır sorun ilkesinin pratik düzeyde en önemli giriĢimlerinden biri 

Ermenistan ile yaĢanan süreçtir. Futbol diplomasisi olarak anılan bu süreç CumhurbaĢkanı 

Abdullah Gül‟ün, Ermeni mevkidaĢı Serzh Sarkisyan‟ın davetlisi olarak Ermenistan-

Türkiye milli maçını izlemek üzere Erivan‟a gitmesi ile baĢlamıĢtır (Aras ve Özbay, 2008; 
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Gunter ve Dirk Rochtus, 2010). 31 Ağustos 2009 tarihinde ise taraflar diplomatik 

iliĢkilerin kurulmasını ve sınırların açılmasını da kapsayan bazı konularda anlaĢmaya 

vardıklarını açıklamıĢlar ve bir protokol imzalamıĢlardır. Ancak Karabağ sorununda bir 

ilerleme olmaması ve iki tarafın da ülkelerinde karĢılaĢtıkları muhalefet nedeniyle süreç 

tıkanıklığa uğramıĢtır.  

KomĢuluk iliĢkilerinde yaĢanan bu tür sorunlar komĢularla sıfır sorun ilkesinin 

tartıĢmaya açılmasına ve eleĢtirilmesine neden olmuĢtur. Özellikle bu politikanın 

gerçekçilikten uzak olduğu iddiaları dile getirilmiĢtir (Oğuzlu, 2012; Bozkurt, 2012; 

Langendijk, 2011, 1 November; Zalewski, 2013, 22 August). Bu eleĢtiriler Türkiye‟nin 

birçok komĢusu ile sorun yaĢamaya baĢlaması nedeniyle daha da yükselmiĢtir. KomĢularla 

sıfır sorun ilkesinin Türkiye‟nin komĢuluk iliĢkilerindeki uzun vadeli beklentilerini 

yansıtan bir ideal olmanın yanı sıra pratikte karĢılığı olan somut bir politikaya 

dönüĢebilmesi noktasında bazı sorunlar yaĢandığı görülmektedir. Bu noktada bölgenin 

kendi dinamikleri ve risk alanları dikkate alınarak gerçekçi ve esnek bir politikanın 

oluĢturulması beklenir fakat Türkiye‟nin Arap Baharı sonrasında konjonktürün hızla 

değiĢmesi karĢısında bu esnekliği gösteremediği ve komĢularıyla iliĢkilerinde sorunların 

arttığı görülmüĢtür. Bununla birlikte konjonktürel değiĢikliklerin olumsuz etkilerine 

rağmen komĢularla sıfır sorun politikasının ilkesel düzeyde getirdiği olumlu katkılar göz 

ardı edilmemelidir.  

4.4.1.3. YumuĢak güç etkeni  

Türkiye ulusal güvenlik politikalarında güven sağlayıcı bir unsur ve yöntem olarak 

ekonomik iliĢkilerini kullanmıĢ ve bunu dıĢ politika alanında komĢularla sıfır sorun olarak 

adlandırdığı bir politika ile tamamlamıĢtır. Bu alanda kullanılan bir diğer yöntem ise 

yumuĢak güçtür. Son yıllarda yumuĢak güç kavramı Türk dıĢ politikasına dair 

çözümlemelerde çok sık kullanılmıĢ ve dıĢ politika bu kavramla tanımlanır olmuĢtur. 

Doksanlı yıllarla ve daha öncesiyle kıyaslandığında yumuĢak güç Türkiye‟nin baĢvurduğu 

bir yöntem değildir. Ancak yumuĢak güç kavramının da çok eski bir kavram olmadığını 

hatırlatmak gerekir. 2003 Irak SavaĢı sonrası ABD‟nin bozulan imajını tamir etmesi 

gerektiği fikrinden yola çıkarak yazdığı kitabıyla Joseph Nye (2004/2005) bu kavramı 

uluslararası iliĢkiler literatüründe popüler hale getirmiĢtir. Burada ABD‟nin dıĢ politika 

tercihlerini askeri yöntemlerle kabul ettirmesi yerine sivil yöntemler yoluyla rıza üretmesi 
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önerilmektedir. YumuĢak güç somut bir dıĢ politika tercihinin kabul ettirilmesinden ziyade 

ABD‟nin uluslararası liderlik rolünün rızaya dayalı olarak inĢa edilmesini ifade eden bir 

yaklaĢımdır. Türkiye için de benzer bir yorum getirilebilir. Türkiye uluslararası alanda inĢa 

etmek istediği kimliğini uluslararası alanda tanıtma ve kendisine biçmiĢ olduğu yeni rolü 

meĢrulaĢtırma hedefi taĢımaktadır. BaĢvurulan yumuĢak güç unsurları aynı zamanda 

Türkiye‟nin etrafında bir güvenlik kuĢağı oluĢturma, bölgesel düzeyde barıĢ ve iĢbirliği 

alanlarını geniĢletme hedefleriyle de uyumludur.  

YumuĢak güç uygulamalarının bir ayağını resmi kurumlar aracılığı ile kurulan 

iliĢkiler oluĢturmaktadır. Bu kapsamda TĠKA, Yunus Emre Enstitüsü, YurtdıĢı Türkler ve 

Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Türk Kızılayı gibi kuruluĢlar 

önemli iĢlevlere sahiptir. Bu kuruluĢlar arasında en önemli rolün TĠKA tarafından 

oynandığı görülmektedir. TĠKA 1992 yılında bir yandan bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile 

iliĢkileri güçlendirmek bir yandan da eski Sovyet ülkelerinin yeniden yapılanma, kalkınma 

ve uluslararası ekonomiye uyum gayretlerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuĢtur. TĠKA 

yakın dönemde sadece Türk Dünyasında değil Orta Asya‟dan Ortadoğu‟ya, Afrika‟dan 

Güney Amerika‟ya kadar geniĢ bir coğrafyada projeler yürüten bir kurum haline gelmiĢtir. 

Eğitim, sağlık, toplumsal altyapı, ulaĢtırma, iletiĢim, enerji, ekonomik altyapı gibi çok 

geniĢ bir alanda faaliyet göstermektedir (KardaĢ ve Erdağ, 2012). YumuĢak gücün 

kullanıldığı resmi kanallar arasında eğitim önemli bir yer kaplamaktadır. Sovyetler 

Birliği‟nin dağılmasının ardından baĢlatılan Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye‟de 

eğitim gören yabancı öğrenciler sözünü ettiğimiz politikanın en önemli ayaklarından birini 

oluĢturmaktadır. YurtdıĢında Türkçe‟nin öğretilmesi ve yaygınlaĢtırılmasının yanı sıra 

Türk kültürünün tanıtılması amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü bu alanda faaliyet 

gösteren kurumlardan bir diğeridir (Kaya ve Tecmen, 2011).  

Türkiye‟nin kullandığı en önemli yumuĢak güç unsurlarından biri de insani 

yardımlardır. Doğal afetler, savaĢ, yoksulluk ve toplumsal çatıĢmalar nedeniyle zor 

durumda kalan ülkelere yardımda bulunmak Türk dıĢ politikasının önemli bir bileĢenini 

oluĢturmaktadır. Gerek Türk Kızılayı gerek sivil toplum örgütleri ihtiyaç duyulan ülkelere 

çok büyük miktarlarda nakdi ve ayni yardım sağlamaktadır. Bu Ģekilde Türkiye yardım 

alan ülke imajından sıyrılarak yardım eden ülke imajına bürünmüĢtür. Türkiye‟nin bu 

faaliyetleri sadece yardım edilen ülkelerdeki Türkiye algısını olumlu yönde değiĢtirmekle 

kalmamakta dünyanın da ilgisini çekmektedir. Diğer yandan Türkiye‟nin karĢılıksız 
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kalkınma yardımları da büyük miktarda artmıĢtır. 2004-2011 yılları arasında Türkiye‟nin 

verdiği dıĢ kalkınma yardımları 5,5 milyar doları bulmuĢtur (Oran, 2013b: 203).  

YumuĢak güç sadece resmi kanallar üzerinden değil sivil toplum tarafından da 

kullanılmaktadır. Bu alanda öne çıkan aktörlerin baĢında iĢ dünyası gelmektedir. ĠĢ 

çevrelerinin oluĢturduğu birlikler Türk dıĢ politikasında önemli roller oynamaya 

baĢlamıĢlardır. CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan‟ın yurtdıĢı gezilerine kalabalık bir iĢ adamları 

gurubunun eĢlik etmesi bu durumun önemini göstermektedir. Bu iĢ adamları hem Türk dıĢ 

politikasının önemli bir paydaĢı haline gelmiĢlerdir hem de yeri geldiğinde yurtdıĢında 

Türkiye‟nin tanıtılması faaliyetlerine destek vermiĢlerdir (KiriĢçi, 2009: 47). Ayrıca 

sözünü ettiğimiz iĢ çevreleri yurtdıĢında lobicilik faaliyetlerine katılmakta ve bir baskı 

grubu olarak iĢlev görmektedirler. Fransa‟da Ermeni soykırım iddialarını onaylayan yasa 

tasarısı gündeme geldiğinde Ankara Sanayi Odasının ve TOBB‟un Fransa‟da yürüttüğü 

lobi faaliyetleri örnek olarak verilebilir. YumuĢak güç bağlamında öne çıkan bir diğer 

aktör Fettullah Gülen hareketidir. Bu hareketin din, eğitim ve iĢ alanındaki faaliyetleri 

Türkiye‟nin yurtdıĢındaki görünürlüğünü olumlu yönde etkilemiĢtir. Özellikle geniĢ bir 

coğrafyaya yayılmıĢ olan Türk okulları Türkiye‟nin tanıtımı noktasında önemli bir rol 

üstlenmiĢtir.  

YumuĢak güç dendiği zaman ilk akla gelen konulardan biri de popüler kültürdür. 

Türkiye açısından en çok konuĢulan mesele ise Türk dizilerine yurtdıĢında gösterilen 

ilgidir. Bu diziler ve diğer popüler kültür unsurları halklar arasında etkileĢimi ve karĢılıklı 

anlayıĢı güçlendirmektedir. Nitekim son yıllarda Arap dünyasındaki olumsuz Türk 

algısının olumlu yönde değiĢtiği ve olumsuz önyargıların ortadan kalkmaya baĢladığı 

gözlenmiĢtir (AltunıĢık, 2010: 24). Bu bakımdan Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü‟nün faaliyetleri ile TRT‟nin Türk lehçelerinde ve Arapça yayın yapan 

kanallarının da önem taĢıdığı belirtilmelidir. Diğer yandan Türkiye‟nin izlediği vize 

politikası kültürel etkileĢimin artmasına önemli katkılar sağlamıĢtır. Özellikle Arap 

turistler için Türkiye çok önemli bir ziyaret merkezi haline gelmiĢtir. 

4.4.1.4. Yeni güvenlik politikasının sınırları  

Türkiye yeni bir rol tanımı içerisinde yeni dıĢ politika söylemi geliĢtirmiĢ ve ona 

uygun araçlarla söylemini pratiğe dönüĢtürmek istemiĢtir. Ancak bunu gerçekleĢtirirken 
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birtakım engellerle karĢılaĢmıĢtır. Bu engellerin baĢında Türkiye‟nin kontrol edemediği ve 

dıĢ dinamiklerden kaynaklanan sorunlar gelmektedir. Bu bağlamda Arap Baharı Türk dıĢ 

politikası açısından zorlu ve yoğun bir güvenlik gündemini yeniden oluĢturmuĢtur. Türkiye 

otoriter Arap rejimlerine karĢı tavır alarak örneğin Mısır Devlet BaĢkanı Mübarek‟in 

görevi bırakması gerektiğini dile getirerek, Libya‟da NATO operasyonuna destek vererek 

ve ġam yönetimine karĢı muhalifleri destekleyerek bu süreçte önemli giriĢimlerde 

bulunmuĢtur. Türkiye bu giriĢimleriyle Batının da desteğini almıĢ ve model ülke haline 

gelmiĢtir.  

Suriye‟de muhalif kalkıĢmanın bir iç savaĢa dönüĢmesi ve Esad yönetiminin 

devrilmemesi Türkiye için büyük riskler taĢıyan bir güvenlik sorunu yaratmıĢtır. 

KomĢularla sıfır sorun politikasının en önemli uygulama alanlarından olan Suriye ile 

iliĢkiler kısa bir süre içerisinde tam tersi bir yöne dönmüĢtür. KomĢularla sıfır sorun 

sloganı bir ideal olarak Türkiye‟nin dıĢ politikasına önemli katkılarda bulunmuĢ olsa da 

pratikte bu politikayı uygulamanın zorlukları görülmüĢtür. Özellikle Türkiye‟nin yeni 

yaklaĢımı açısından demokrasinin ne kadar önemli olduğu görülmüĢtür. Otoriter rejimlerin 

sağlamıĢ oldukları istikrarın her zaman riskler taĢıdığı ve bu rejimlerle kurulacak yakın 

iliĢkilerin sağlam temellere oturmasının mümkün olmadığı belirtilmelidir. Türkiye Arap 

Baharı öncesinde her ne kadar Suriye‟nin uluslararası toplumla uyumlu bir çizgiye gelmesi 

için çaba harcasa da göstermelik adımlar dıĢında rejimin herhangi bir reforma gitmediği 

görülmektedir. Bu noktada bölgesel güç ve küresel aktör söylemiyle hareket eden 

Türkiye‟nin bölge ülkeleri üzerindeki etki yeteneğinin sınırlı olduğu da ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye‟yi zorlu bir güvenlik ortamına sokan bir diğer etken ise Türkiye‟nin giderek 

Ortadoğu sorunlarının içine girmesidir. Türkiye yeni güvenlik algısı gereği Ortadoğu 

sorunlarının çözümünde etkin bir rol almak ve özellikle arabuluculuk yöntemleriyle bu 

sorunların çözümüne katkıda bulunmak istemektedir. Bununla birlikte Suriye‟deki iç 

savaĢın bir iç politika meselesi gibi algılanması (Erdoğan: Davutoğlu'nu Suriye'ye 

göndereceğim, 2011, 6 Ağustos), Filistin sorununda Ġsrail‟e karĢı sert bir söylemin 

benimsenmesi ve iliĢkilerin kopma noktasında gelmesi Türkiye‟nin yeni rolüne zarar 

vermektedir. Arabuluculuk giriĢimleri bağlamında Türkiye‟nin en önemli baĢarısı olarak 

kabul edilebilecek olan Ġsrail-Suriye arasında doğrudan görüĢmelerde kolaylaĢtırıcı bir rol 

üstlenilmesi sürecinin hem Ġsrail‟le hem de Suriye‟yle iliĢkilerin bozulmasıyla 

sonuçlanması Türkiye‟nin çizmeye çalıĢtığı yeni imaja büyük bir zarar vermiĢtir (Oran, 
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2013b: 215). Diğer yandan Irak‟taki bütün aktörlerle eĢit mesafeli ve etkili bir diyalog 

kurduğunu iddia eden Türkiye‟nin Sünni ve ġii Türkmenleri birleĢtirme konusunda baĢarılı 

olamaması kullanılan arabulucu ya da bölgesel lider söyleminin sınırlılıklarını gösteren 

önemli bir örnektir (Uzgel, 2010: 66). Dolayısıyla Türkiye‟nin dıĢ politikasında çok önemli 

ve olumlu bir ilerleme kat etmesine rağmen özellikle bölgeyi tanıma anlamında ciddi 

eksikliklerinin giderilememiĢ olduğu görülmektedir.  

Türkiye‟nin birtakım yumuĢak güç unsurlarını kullanması uluslararası imajı 

bakımından önemli bir katkı sağlamaktadır ve özellikle Ortadoğu gibi zorlu güvenlik 

sorunlarının yoğun olarak yaĢandığı bir coğrafyada uzun vadeli ve yapıcı bir politika gibi 

görünmektedir. Ancak Ortadoğu coğrafyasındaki kırılganlıklar zorlu güvenlik sorunlarının 

çözümünde yumuĢak gücün büyük bir önem taĢımadığını göstermektedir ve Türkiye‟nin 

bölge ülkelerine etki yeteneklerini artırmada sınırlı bir katkı sunduğu söylenebilir. Diğer 

yandan Arap ülkelerinde Recep Tayyip Erdoğan‟ın artan popülerliği Türkiye‟nin imajına 

olumlu katkı yapsa da bu geliĢmenin özellikle Davos krizinde Erdoğan‟ın takındığı 

tavırdan ve Ġsrail‟e karĢı söyleminden kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca halk 

düzeyindeki popülerliğin ve Türkiye‟nin Ortadoğu sorunlarına bu denli müdahil olmasının 

Arap siyasal seçkinleri arasında rahatsızlık yaratma riski de göz önünde bulundurulmalıdır 

(International Crisis Group, 2010, 7 April: 20-28).  

Bir diğer sorun ise Türk dıĢ politikasında kullanılan söylemin iç politikaya hitap 

ettiği eleĢtirileridir. Bu konuda daha önce değinilen bir mesele Türkiye‟nin güvenlik algı 

ve politikalarındaki değiĢimin uluslararası ve ulusal düzeyde yaĢanan geliĢmeler 

bağlamında değil sadece AK Parti‟nin baĢarısı bağlamında değerlendirilmesidir. Bu 

değerlendirmenin sonucu olarak her dıĢ politika baĢarısı AK Parti‟nin liderlik ve yönetim 

yeteneklerine bağlanmaktadır. Bu durum kiĢiselleĢtirilmiĢ bir dıĢ politikayı ortaya 

çıkarmaktadır. Bu konuda bir diğer örnek arabuluculuk bağlamında atılan adımların büyük 

bir baĢarı olarak yansıtılması ve bir tanıtım kampanyasına dönüĢmesidir. Ġran‟la 

uluslararası toplum arasında yaĢanan nükleer kriz konusunda imzalanan takas 

antlaĢmasının sorunun nihai çözümünün sağlandığı Ģeklinde yansıtılmasının ABD 

nezdinde yarattığı tepkilere daha önce yer verilmiĢtir. Diğer yandan arabuluculuk gibi 

hassas konuların kapalı kapılar ardında, gizli ve hassas bir Ģekilde yürütülmesi gerektiği bir 

gerçektir. Oysa bu adımlar gösteriĢli yöntemlerle atılmıĢ ve bu durum iç tribünlere oynama 

ve dıĢarıda sansasyon yaratma gibi algıların doğması riskini taĢımıĢtır (Oran, 2013b: 215). 
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Diğer yandan Türkiye‟nin kendi içinde yaĢadığı birçok sorunun halen çözülememiĢ olması 

dıĢarıda kullanılan bölgesel güç ve küresel aktör söyleminin inandırıcılığına zarar 

vermektedir.  

Türkiye‟nin model ülke olarak ön plana çıkması demokratik bir ülke olması ile 

yakından ilgilidir. Bu bağlamda Türkiye‟nin ülke içinde yaĢadığı demokrasi sorunlarını 

çözmesi dıĢ politikanın baĢarısı açısından zorunlu hale gelmektedir. Bu noktada öne çıkan 

sorunlar Kürt meselesinin halen tatmin edici bir çözüme ulaĢmamıĢ olması ve AK Parti 

yönetiminin Batılı çevrelerde otoriterleĢme eğilimiyle eleĢtirilmesidir. Türkiye‟nin yakın 

dönemde ortaya çıkan yeni güvenlik politikalarının uluslararası ve bölgesel barıĢ ve 

güvenliğe yapılan katkılar bağlamında değerlendirilmesine rağmen kendi içerisindeki 

güvenlik sorunlarını çözememe ve demokratikleĢme alanındaki sıkıntıları aĢamama 

eleĢtirileri gündeme gelmektedir.  

4.4.2. Ulusal düzeyde yeni güvenlik politikaları  

4.4.2.1. Eski tehditlere yeni yaklaĢımlar  

Türkiye‟nin doksanlı yıllarda güvenlik gündemini belirleyen baĢlıca tehdit 

algılamaları irtica ve bölücülük olmuĢtur. Bu tehditlerden irtica hakkında önceki sayfalarda 

değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Bu nedenle konuya geri dönülmeyecek ve bölücülük 

olarak tanımlanan terör sorununa ve Kürt meselesine yer verilecektir. Bununla birlikte AK 

Parti‟nin Ġslamcı bir köken sahip olmasının Cumhuriyetçi seçkinler arasında halen bir 

tehdit olarak kabul edildiğinin altı çizilmelidir. Ancak Cumhuriyetçi bürokrasinin güvenlik 

politikasının belirlendiği hukuki mekanizmalardaki rolünün zayıflaması ve AK Parti‟nin 

bu mekanizmalardaki etkisinin güçlenmesi irtica tehdidini Türkiye‟nin güvenlik 

politikasının gündeminden çıkarmıĢ, siyasal bir tartıĢmaya dönüĢtürmüĢtür.  

Türkiye‟nin bir diğer iç tehdit algılaması ise ülkenin güneydoğusunda yaĢanan Kürt 

meselesinden ve terör sorunundan kaynaklanmaktadır. Türkiye‟nin güneydoğusunda 

yaĢanan sorun uzunca bir süre yalnızca terör sorunu ve bir güvenlik konusu olarak 

değerlendirilmiĢtir. Terörle kararlı bir mücadele ve bölgenin ekonomik açıdan kalkınması 

tek çözüm olarak kabul edilmiĢtir. 1998 yılı bu konuda önemli bir değiĢimi beraberinde 

getirmiĢtir. Bu tarihten sonra gerçekleĢen iki önemli olay söz konusudur. Birincisi terör 
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örgütü PKK‟nın lideri Abdullah Öcalan yakalanarak Türkiye‟ye getirilmiĢ ve terörle 

mücadelede önemli bir zafer kazanılarak Ģiddet olaylarının önü geçici de olsa kesilmiĢtir. 

Ġkincisi ise 1999 Helsinki Zirvesi‟nde Türkiye‟nin AB‟ye adaylığı resmen kabul edilmiĢtir. 

Birinci geliĢme Güneydoğuda yaĢanan sorunun ekonomik, sosyal, kültürel birçok 

boyutunun tartıĢılması için olumlu bir zemin hazırlamıĢtır. Terörün en aza indirildiği bu 

ortam kültürel hakların geliĢtirilmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi için uygun bir süreç 

olmuĢtur. Ancak Türkiye PKK ile mücadelenin kazanılmasının ardından sorunun siyasal 

olarak da çözülmesi için bir program hazırlayamamıĢtır (Aydınlı, 2002: 212). Ġkinci önemli 

geliĢme olarak AB bu noktada devreye girmiĢ tam üyeliğin koĢulu olarak soruna sivil 

çözüm bulunmasını talep etmiĢtir. AB sürece ivme kazandıran bir aktör olmuĢtur.  

AB uyum reformları çerçevesinde kültürel ve sosyal hakların geliĢtirilmesi 

doğrultusunda önemli adımlar atılmıĢtır (Tocci, 2007; Keyman ve Aydın Düzgit, 2007). 

Örneğin, Kürtçe yayınlar alanındaki sınırlamalar gevĢetilmiĢtir. Kürtçenin özel 

dershanelerde okutulmasına izin verilmiĢtir. Ailelerin, çocuklarına Kürtçe isim 

koymalarının önündeki engel kaldırılmıĢtır. Köye dönüĢ projesi kapsamında birçok insan 

terör olayları sırasında terk etmek zorunda kaldığı köyüne geri dönmüĢtür. Terörle 

Mücadele Kanunu‟nda iyileĢtirme yapılmıĢtır. 2002 yılında Olağanüstü Hal uygulaması 

tamamen sona ermiĢtir. Böylece hem bölgedeki yaĢamın normalleĢmesi hem de sorunun 

güvenlik dıĢına çıkarılması yönünde önemli bir adım atılmıĢtır. AB‟nin bütün bu 

süreçlerde oynadığı rol önemlidir. Birincisi, güneydoğudaki soruna askeri değil sivil 

çözümün bulunması AB‟nin her zaman ilgi alanında bulunmuĢ ve birçok resmi belgesinde 

bu konuya değinilmiĢtir. Buna göre, Türkiye‟nin AB üyeliği birçok baĢka alanla birlikte 

güneydoğu sorununda sağlanacak ilerlemeye bağlı olmuĢtur (Müftüler Baç, 1999: 245). 

Sözü edilen reformların büyük bir bölümü AB üyelik koĢullarını yerine getirmek adına 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Tocci, 2007: 71-72). Ġkincisi, ulusal güvenlik politikasının sivilleĢmesi 

doğrultusunda gerçekleĢtirilen ve yine AB üyeliğinin koĢulu olan reformlar sorunun 

çözümünde sivil aktörleri öne çıkarmıĢ ve güvenlik dıĢına çıkarılması yolunda önemli bir 

katkı sağlamıĢtır. Üçüncüsü, AB uyum reformları ile birlikte düĢünce özgürlüğünün 

geniĢletilmesi ve sivil toplum örgütlerinin güvenlik dıĢına çıkarıcı bir aktör olarak ön plana 

çıkmaları dolaylı yoldan da olsa sorunun siyasal bir zeminde tartıĢılmasını kolaylaĢtırmıĢtır 

(Kaliberi ve Tocci, 2010).  
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Türkiye‟nin bu alanda attığı adımlarda AB‟nin önemli bir etkisi olmakla birlikte 

ilerleyen dönemde ülke içi bir tartıĢmanın baĢladığı görülmektedir. Bu tartıĢma 2005 

Ağustos‟unda BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Diyarbakır‟da yaptığı bir konuĢmadan 

sonra baĢlamıĢtır. Erdoğan, Türkiye‟nin demokratikleĢme sürecinde geldiği noktadan geri 

dönülmeyeceğini belirterek „Kürt sorunu benim sorunum‟ ifadesini kullanmıĢtır (Kürt 

sorunu benim sorunum, 2005, 12 Ağustos). BaĢbakan tarafından sorunun bu Ģekilde 

isimlendirilmesi önemli bir geliĢmeye iĢaret etmektedir. Doksanlı yıllar boyunca ve kısa 

bir süre öncesine kadar tartıĢma kanallarının büyük ölçüde kapalı olduğu bir sorun siyasal 

düzeyde tartıĢmaya açılmıĢtır. 2005 yılında, tam da PKK eylemlerinin yeniden arttığı bir 

ortamda terörle mücadelede demokratik yöntemlerin de gündeme gelmesi ayrıca önem 

taĢımaktadır.  

2005 yılından itibaren PKK eylemlerinin artması nedeniyle 2007 seçimleri öncesinde 

AK Parti‟nin daha milliyetçi bir söylem geliĢtirdiği görülmüĢtür fakat 2007 seçimlerinde 

AK Parti‟nin doğu ve güneydoğu illerindeki oy oranlarının çok büyük bir artıĢ gösterdiği 

de gözlemlenmiĢtir. Bu artıĢta AK Parti‟nin demokratik reformlardaki kararlılığı kadar 

baĢlıca oy tabanını Kürt kökenli vatandaĢların oluĢturduğu Demokratik Toplum Partisi‟nin 

milliyetçi söylemine duyulan tepki de önemli rol oynamıĢtır (KiriĢçi, 2007: 9-12). 2007 

seçimleri sonrası süreçte ise özellikle Temmuz 2009‟da Kürt açılımı/demokratik açılım 

tartıĢmaları baĢlamıĢtır. Bu tartıĢmaların somut adımlara dönüĢmesi oldukça yavaĢ 

gerçekleĢse de sorunun güvenlik dıĢına çıkarılması yönünde olumlu geliĢmeler yaĢandığı 

söylenebilir. Bunun nedeni de artık ulusal güvenliğe dayalı milliyetçi bir söylem yerine 

diyaloğa, demokrasinin geliĢtirilmesine ve reformlara dayalı bir söylemin tercih 

edilmesidir (KiriĢçi, 2007: 12-18).  

4.4.2.2. Müzakere yoluyla çözüm  

Kürt Açılımı adıyla baĢlatılan, daha sonra Demokrasi Açılımı ve son olarak Milli 

Birlik ve KardeĢlik Projesi adını alan süreç ĠçiĢleri Bakanı BeĢir Atalay‟ın 

koordinatörlüğünde gerçekleĢtirilmiĢ ve sorunun toplumsal düzeyde tartıĢılması 

amaçlanmıĢtır. Ancak bu süreç uzun sürmemiĢtir. AK Parti her ne kadar 2007 

seçimlerinden sonra güçlü bir toplumsal destek kazanmıĢ olsa da 2009‟da baĢlatılan bu 

açılım süreci tepkiler toplamıĢtır. Açılım sürecine destek olmak amacıyla Abdullah 

Öcalan‟ın bir çağrıda bulunması, bu çağrı uyarınca Kandil ve Mahmur kamplarından 34 
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PKK‟lının Habur Sınır Kapısı‟ndan giriĢ yapmaları, bu PKK‟lıların sevinç gösterileri 

eĢliğinde karĢılanması, karĢılamanın bir gövde gösterisine dönüĢmesi (34 PKK'lı Habur 

Sınır Kapısı'ndan girip teslim oldu, 2009, 19 Ekim) yoğun tepkilere yol açmıĢtır. Bu 34 

PKK‟lı önce serbest bırakılmıĢ ve kısa bir süre sonra içlerindeki 4 çocuk hariç tümüne 

dava açılmıĢtır (Emir, 2010, 6 Nisan). 2010 yılına gelindiğinde açılım süreci bir süre 

duraklamıĢ ve sona erdiği izlenimi doğmuĢtur fakat aynı yıl içerisinde Oslo‟da PKK ile 

gerçekleĢtirilen müzakerelerin ortaya çıkarılması bu sürecin artık terör örgütüyle müzakere 

yoluyla çözümlenmek istendiğini göstermiĢtir.  

Habur‟da yaĢanan olayların tepkiyle karĢılanması sonrasında PKK ile masaya 

oturulduğu haberleri aynı Ģekilde hükümete yönelik eleĢtirileri artırmıĢtır. Hükümetin ilk 

tepkisi PKK ile yürütülen müzakerelerin inkâr edilmesi olmuĢtur. BaĢbakan Erdoğan bir 

mitingde Ģöyle konuĢmuĢtur: “Bir de kalkıyor bizi terör örgütüyle müzakere içinde 

göstermeye çalıĢıyorlar. Daha önce söylediğim gibi, AK Parti iktidarı hiçbir terör 

örgütüyle masaya oturmaz, pazarlık yapmaz, müzakere etmez.” (AK Parti teröristle 

masaya oturmaz, 2010, 24 Ağustos). 2011 yılına gelindiğinde Erdoğan görüĢmelerin 

yapıldığını kabul etmiĢ fakat bunu hükümetin gerçekleĢtirmediğini, devlet görevlilerinin 

gerçekleĢtirdiğini dile getirerek partisine yönelen tepkileri dindirmek istemiĢtir (Erdoğan: 

"Önce hükümet nedir, devlet nedir bunu öğrensinler", 2011, 19 Eylül). 2012 yılında ise 

görüĢmelerde yer alan MĠT MüsteĢarı Hakan Fidan hakkında yürütülen soruĢturma 

sonrasında Erdoğan‟ın tavrını değiĢtirdiği ve Fidan‟ın arkasında durarak görüĢmelerin 

kendi talimatıyla gerçekleĢtiğini dile getirdiği görülmüĢtür: “müsteĢarımın üzerine neden 

gidiyorsunuz, benim üzerime gelin. Onu oraya ben gönderdim. Ne yapacaksanız bu 

noktada bana yapın” (DerviĢ, 2012, 27 Eylül). Bu açıklamalarla birlikte artık hükümetin 

terör örgütüyle müzakereyi terör sorununun çözümünde etkin bir yöntem olarak kabul 

ettiği, görüĢmelerin içeriği gizli kalmakla birlikte inkâr edilmeden ve yöntemi hakkında 

daha Ģeffaf hareket edilerek yürütüldüğü görülmektedir. Bu geliĢme Türkiye‟nin güvenlik 

politikalarında köklü bir değiĢimi ifade etmektedir. Kısa bir süre öncesine kadar meseleyi 

sadece güvenlik düzleminde ele alan ve askeri çözüm arayıĢında bulunan Türkiye sorunu 

siyasal süreçlere dâhil ederek çözme iradesini göstermiĢtir. Bu durum doksanlı yılların 

sonuna kadar güvenlikleĢtirilmiĢ bir alan olan Kürt meselesinin güvenlik dıĢına çıkarılması 

anlamına gelmektedir.  
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Müzakerelerin bir yöntem olarak benimsenmesinin ardından Abdullah Öcalan ismi 

ön plana çıkmıĢ ve Öcalan‟ın PKK terör örgütü üzerindeki etkisi dikkate alınarak sürecin 

doğrudan Öcalan‟la yapılacak müzakerelerle yürütülmesi gündeme gelmiĢtir. Bu 

geliĢmede 2012‟nin son aylarında cezaevlerinde baĢlayan açlık grevleri etkili olmuĢtur. 

Cezaevlerinde bulunan örgüt yanlısı tutuklu ve hükümlülerin baĢlattıkları açlık grevi 

Ġmralı‟da Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüĢen kardeĢi Mehmet Öcalan‟ın, ağabeyinin 

açlık grevlerinin bir an önce bitirilmesi çağrısı yaptığını bildirmesiyle son bulmuĢtur 

(Öcalan'dan açlık grevi açıklaması, 2012, 17 Kasım). Müzakerelerde muhatap olarak 

Meclis‟te yer alan ve tabanını Kürt kökenli seçmenlerin oluĢturduğu BarıĢ ve Demokrasi 

Partisi (BDP) yerine Öcalan‟ın seçilmiĢ olması BDP‟nin PKK‟dan özerk politikalar 

geliĢtirmede etkisiz kalmasından kaynaklanmıĢtır. BDP‟nin PKK tarafından kendisi için 

çizilen misyonun dıĢına çıkamaması, izlenecek siyaseti parti tabanına kabul ettirirken örgüt 

desteğine ihtiyaç duyması, onu erksiz ve bağımlı bir muhatap pozisyonuna itmiĢtir 

(Erdoğan, 2013b: 382). Bu durum bir muhatap sorununu beraberinde getirmektedir. PKK 

ile BDP arasındaki ayrıĢmanın yanı sıra her ne kadar Öcalan‟ın terör örgütü üzerindeki 

etkisi sürse de Kandil‟le Ġmralı‟nın da farklı aktörler oldukları söylenebilir. Ayrıca örgüt 

içerisinde Suriye ve Irak kökenli militanların Kandil‟den farklı bir çizgiye yönelmeleri de 

muhatap sorununu karmaĢık hale getirmektedir.  

4.4.2.3. DemokratikleĢme sorunu  

Türkiye‟nin güvenlik alanında yaĢadığı değiĢim iç tehdit algılamalarında yeni bir 

bakıĢ açısını beraberinde getirmiĢtir. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen 

bölücülük ve toprak kaybı endiĢeleri ve Cumhuriyet sonrasında ortaya çıkan rejimin 

güvenliğine yönelik tehdit algılamaları yakın dönemde demokrasi ve demokratikleĢme 

süreçleri bağlamında değerlendirilir olmuĢtur. Özellikle doksanlı yıllarda iç tehditlerin 

ağırlıklı bir yer kapladığı güvenlik politikaları bu tehditlerin normal siyasal süreçlerde ele 

alındığı ve demokratikleĢme yoluyla çözümlenmeye çalıĢıldığı yeni bir güvenlik anlayıĢına 

yerini bırakmıĢtır. DemokratikleĢme anlamında Türkiye 1998 sonrasında köklü reformları 

hayata geçirmiĢ fakat bu yeterli görülmemiĢ ve Türkiye‟nin yeni bir anayasaya ihtiyacı 

olduğu düĢüncesi neredeyse tüm siyasal ve toplumsal aktörlerce benimsenmiĢtir. Bu 

geliĢme asker-sivil iliĢkilerindeki değiĢimle bağlantılı olmuĢ, 1980 darbesinin etkilerinden 

ve onun getirdiği 1982 Anayasası‟ndan kurtulma düĢüncesi hâkim olmuĢtur. Bu bağlamda 
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2011 seçimlerinde AK Parti‟nin üçüncü seçim zaferini kazanmasının ardından elde edilen 

bu toplumsal destekle yeni bir anayasanın hazırlıklarına baĢlanmıĢtır.  

Yeni anayasa yapım süreci Meclis BaĢkanı Cemil Çiçek‟in koordinatörlüğünde 

yürütülmüĢtür. Bu konuda atılan ilk adım Çiçek‟in 19 Eylül 2011‟de 24 anayasa ve kamu 

hukuku profesörüne verdiği davet olmuĢtur (Yeni anayasa için maraton baĢladı 2011, 20 

Eylül). Bu toplantıda Çiçek, yeni anayasanın UzlaĢma Komisyonu tarafından Meclis çatısı 

altında hazırlanacağını ifade ederek usul hakkında bilgi vermiĢtir. Bununla birlikte anayasa 

yapım sürecinin ilk aĢaması olarak toplumun görüĢlerinin alınması uygun görülmüĢtür. 

Nitekim Komisyon‟un çalıĢma esasları arasında Ģu madde dikkat çekmektedir: “Komisyon, 

Türkiye toplumunu meydana getiren bireylerin ve grupların Anayasa‟yla ilgili görüĢlerini 

almak ve bunların ıĢığında bir Anayasa taslak metni oluĢturmak amacındadır” (Yeni 

Anayasa‟nın esası: mutabakat, 2011, 3 Kasım). Bu doğrultuda komisyon 30 Nisan 2012 

tarihine kadar toplumun çeĢitli kesimlerinin görüĢlerini dinlemiĢtir. Üniversiteler, barolar, 

dernek ve vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri, Meclis‟te temsil edilmeyen siyasi 

partiler vb. çok sayıda toplumsal örgüt ve kesimin görüĢleri alınmıĢtır. Ayrıca Meclisin 

internet sitesi üzerinden bireylerin de görüĢ bildirmelerine imkân tanınmıĢtır. Bu 

çalıĢmalar sürerken komisyon taslak metnin hazırlanmasına yönelik hiçbir çalıĢma 

gerçekleĢtirmemiĢtir. Komisyon bu süreçte hem toplumu dinlemiĢ hem de farklı 

kesimlerden topladığı görüĢleri yine topluma aktararak bir tartıĢma ortamına zemin 

hazırlamıĢtır. Bu geliĢmeler yeni anayasanın toplumsal bir uzlaĢı ve ortak bir akıl yoluyla 

gerçekleĢtirilmesi yönünde atılmıĢ adımlar olarak görülmüĢtür.  

Toplumun görüĢleri dinlendikten sonra UzlaĢma Komisyonu yeni anayasanın 

hazırlanması için çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Komisyon Meclis‟te grubu bulunan dört siyasal 

partiden üçer temsilci gönderilmesi ile oluĢturulmuĢtur. Komisyon kısa bir süre içerisinde 

metnin yazımına baĢlamıĢtır. Bu aĢamaya kadar toplumsal kesimlerden görüĢ alınırken bir 

toplumsal uzlaĢı arayıĢı ön plana çıkmıĢ olsa da metnin yazımı aĢamasında Komisyon‟da 

yer alana partilerin „kırmızıçizgi‟ olarak gördükleri belirli konulardaki hassasiyetlerine 

büyük önem verdikleri ve toplumdan toplanan görüĢlerin yeteri kadar dikkate alınmadığı 

görülmüĢtür (Kentel, Köker, Uçum ve Genç, 2012: 3). Bu süreçte siyasal partilerin sürekli 

olarak „masadan kalkmayacaklarını‟ açıklamaları aslında uzlaĢmaz imajı çizmemek için 

verdikleri açıklamalar olmuĢtur. Partilerin komisyon çalıĢmaları dıĢında yeni anayasa 

sürecine yönelik en azından kendi partileri bünyesinde kapsamlı çalıĢmalar yürüttüklerini 
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söylemek güçtür. Bununla birlikte Komisyon‟un altmıĢ madde üzerinde uzlaĢmıĢ olması 

önemli bir baĢarı sayılabilir.  

Anayasa yapım sürecinde toplumun tüm kesimlerinin üzerinde uzlaĢtığı bir metnin 

ortaya çıkması oldukça güç bir durumdur. Siyasal bölünmelerin en az olduğu ülkelerde bile 

bunun gerçekleĢmesi zor görünmektedir. Bu nedenle Türkiye‟de yeni anayasa sürecinin 

kısa bir sürede tamamlanmasını beklemek doğru olmayacaktır. 60 madde üzerinde 

uzlaĢılmıĢ olması önemli bir geliĢme olsa da bundan sonraki süreçte bir ilerleme 

kaydedilememesi komisyon çalıĢmalarından beklentilerin düĢmesine neden olmuĢtur. Yeni 

anayasa yapım ihtiyacı Türkiye‟nin yakın dönemde geçirdiği köklü değiĢimlerin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Bununla birlikte temel konuların birçoğunda kapsamlı bir 

toplumsal uzlaĢının sağlanamadığı görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye‟nin dönüĢüm 

sürecinin henüz tamamlanmamıĢ bir süreç olduğu söylenebilir.  
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5. SONUÇ 

Bu tezde, Türkiye‟nin yakın dönem (1998-2012) güvenlik politikasındaki değiĢim 

inĢacı yaklaĢımlar çerçevesinde ele alınmıĢtır. YaĢanan değiĢim bir yanda uluslararası 

kültürel/kurumsal güvenlik çevresinde ve diğer yanda ulusal kültürel/kurumsal güvenlik 

çevresinde yaĢanan geliĢmelere dayandırılarak açıklanmıĢtır. Böylece Türkiye‟nin 

güvenlik politikasında yaĢanan değiĢimin geniĢ bir kapsamda tartıĢılması hedeflenmiĢtir. 

Uluslararası ve ulusal düzeyde yaĢanan geliĢmelerin açıklanmasından sonra Türkiye‟nin 

kimlik tanımındaki etkilerine yer verilmiĢtir. Türkiye‟nin yakın dönemde inĢa etmeye 

çalıĢtığı yeni devlet kimliği süreklilik/değiĢim kavramları etrafında tartıĢılmıĢ ve örneklerle 

açıklanmıĢtır. Son olarak inĢa edilmek istenen kimlik tanımının nasıl bir güvenlik 

politikasını ortaya çıkardığı ele alınmıĢtır. Bu çerçevede ulaĢılan sonuçlara bakmak 

gerekirse Türkiye‟nin güvenlik politikalarında değiĢimi mümkün hale getiren dört geliĢme 

öne çıkmaktadır. Bu geliĢmeler uluslararası konjonktürde yaĢanan değiĢim, AB uyum 

süreci, ulusal güvenlik ortamında ortaya çıkan nispi istikrar ve son olarak komĢuluk 

iliĢkilerinin normalleĢmesidir.  

Birincisi, uluslararası ortamda yaĢanan geliĢmeler Türkiye gibi bölgesel/orta 

büyüklükte güçlerin manevra alanını geniĢletmiĢ ve küresel güçlerden özerk politikalar 

izlemesini mümkün kılmıĢtır. Öncelikle ABD‟nin Ortadoğu‟da sert güce dayalı ve tek 

taraflı politikaları tepki toplamıĢ, Almanya ve Fransa gibi bazı AB ülkeleri ve Rusya gibi 

devletler bu politikalara karĢı çıkmıĢtır. Bu durum ABD ile çıkar farklılaĢması yaĢandığı 

durumlarda Türkiye‟nin dıĢ politika seçeneklerini çeĢitlendirmiĢtir. Irak‟ın iĢgali sürecinde 

AB ile uyumlu bir politika izlenmesi bu durumun bir örneğidir. Diğer yandan bölgesel 

düzeyde güçlerini artıran ve dünya politikasında etkilerini geniĢletme çabasında olan 

devletlerin sayısının arttığı görülmektedir. Çin‟in yanı sıra Hindistan, Güney Kore, 

Brezilya, Güney Afrika vb. ülkelerin giderek ekonomik güçlerini artırdıkları ve bölgesel 

rolleriyle uluslararası pozisyonlarını güçlendirme çabasında oldukları görülmektedir. 

Kendisini bölgesel güç olarak kabul eden ve bölgesel misyonu üzerinden küresel 

iliĢkilerini yeniden tanımlayan Türkiye yalnız değildir. Söz konusu devletlerin uluslararası 

politikada daha fazla söz sahibi olma arayıĢları Brezilya, Hindistan, Almanya ve 

Japonya‟nın BM Güvenlik Konseyi‟nde daimi üyelik talep etmelerinde ve Brezilya ile 

Hindistan‟ın G20‟nin kuruluĢ sürecinde öncü rol oynamalarında açıkça gözlenmiĢtir.  
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Ġkinci olarak Türkiye‟nin AB üyelik süreci güvenlik politikalarının değiĢimini 

mümkün hale getirmiĢ, hatta AB bu alanda itici bir güç olmuĢtur. AB‟nin en önemli katkısı 

Kopenhag Siyasal Kriterlerinin müzakerelere baĢlamanın ön koĢulu olarak kabul edilmesi 

ve Türkiye‟nin demokratikleĢme yönünde adımlar atmak durumunda kalması olmuĢtur. Bu 

süreçte Türkiye güvenlik alanını ilgilendiren pek çok alanda reform gerçekleĢtirmiĢtir. 

Özellikle MGK‟nın geçirdiği dönüĢüm önem taĢımıĢ, asker-sivil iliĢkilerinin demokratik 

ölçütlere uygun hale gelmesiyle birlikte Türkiye‟nin tehdit algılarının tanımlandığı ve 

güvenlik politikalarının belirlendiği yasal mekanizmalarda sivilleĢmeye gidilmiĢtir. Gerek 

dıĢ politikada gerekse iç politikada güvenlikleĢtirilmiĢ alanlar haline gelen ve birçok 

alanda ordunun belirleyici bir pozisyonda olduğu sorunlar siyasal süreçlerde çözüm 

aranan, sivil aktörlerin baĢrol oynadıkları sorunlar haline gelmiĢlerdir. Bununla birlikte 

2005 sonrasında AvrupalılaĢma sürecinin durakladığı görülmüĢtür. Bu tarihten sonra 

demokratikleĢme konusunda iç dinamiklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bir baĢka 

deyiĢle 2005 yılına kadar AB uyum paketleri çerçevesinde gerçekleĢtirilen reformlar bu 

tarihten sonra Türkiye‟nin kendi ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟nin 

demokrasi alanında reform ihtiyacı henüz tamamlanmıĢ görünmemektedir. Yeni bir 

anayasa ile yakın dönemde yaĢanan demokratikleĢmenin tam anlamıyla 

kurumsallaĢtırılması ihtiyacı iktidarda ve muhalefette yer alan tüm partilerce ve neredeyse 

tüm siyasal ve toplumsal aktörlerce dile getirilen bir ihtiyaçtır. Türkiye bu alanda adımlar 

atmaktadır fakat kapsamlı bir toplumsal uzlaĢının sağlanması bakımından anayasa 

sorununun kısa değil orta/uzun vadede çözülmesi beklenmektedir.  

Üçüncü olarak Türkiye‟nin güvenlik ortamında nispi bir istikrar sağlanmıĢtır. 

Öncelikle PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan‟ın yakalanması sonrasında terör 

eylemlerinin büyük ölçüde durduğu ve Türkiye‟nin gerek güvenlik politikalarında gerekse 

Kürt meselesinde birtakım demokratik reformları gerçekleĢtirmesi için uygun bir zeminin 

oluĢtuğu görülmüĢtür. Yukarıda bahsedilen AB uyum paketlerinin bu nispi güvenlik 

ortamında gerçekleĢtirilmesi daha kolay hale gelmiĢtir. Diğer yandan Türkiye‟nin siyasal 

ve ekonomik alanda da önemli bir istikrar sağladığı görülmektedir. Siyasal açıdan 

bakıldığında doksanlı yıllar boyunca çok kısa sürelerle iktidara gelen koalisyon 

hükümetleri siyasal istikrarsızlık yaratmıĢ ve bu durum Türkiye‟nin güvenlik ortamını 

olumsuz etkilemiĢtir. Ġlk olarak DSP-MHP-ANAP koalisyonu kendisinden önceki 

koalisyonlara göre uzun bir süre iktidarda kalmıĢ ve ardından 2002 yılında AK Parti tek 

baĢına iktidara gelmiĢtir. Böylece sağlanan siyasal istikrar güvenlik politikasının 
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dönüĢümü bağlamında atılacak adımların daha kararlı bir Ģekilde atılmasını sağlamıĢtır. 

Aynı Ģekilde Türkiye‟nin ekonomik açıdan da istikrarlı bir yapıya kavuĢtuğu görülmüĢtür. 

2001 ekonomik krizi sonrasında gerçekleĢtirilen ekonomik reformların AK Parti 

hükümetince de sürdürülmesi ve ilerleyen yıllarda önemli bir ekonomik büyümenin 

sağlanması istikrarı artıran unsurlar olmuĢtur. Her ne kadar makroekonomik düzeyde bazı 

kırılganlıklar sürüyor olsa da daha güçlü bir ekonomi Türkiye‟nin hem dıĢ politikasında 

daha yüksek özgüvenle hareket etmesini sağlamıĢ hem de iç politikadaki istikrarı 

artırmıĢtır. Böylece güvenlik ortamının olumlu yönde etkilendiği bir süreç yaĢanmıĢtır.  

Dördüncü ve son olarak Öcalan‟ın yakalanması sonrasında Yunanistan ve Suriye gibi 

komĢu devletlerin terör örgütüne verdikleri desteği kesmeleri bu iki ülke ile iliĢkilerin 

normalleĢmesini sağlamıĢtır. Doksanlı yıllarda her iki ülkeden de ciddi tehdit 

algılamalarıyla karĢılaĢan Türkiye böylece komĢuluk iliĢkilerinde yeni bir döneme 

girmiĢtir. Ġsmail Cem‟in Yunan mevkidaĢıyla kiĢisel dostluğu üzerinden yürüttüğü 

yakınlaĢma politikası ve Suriye ile Adana Mutabakatı‟nın ardından yaĢanan yakınlaĢma bu 

anlamda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Aynı dönemde Türkiye‟nin yeni 

bir komĢuluk politikası izlemeye baĢlaması ve ekonomik iliĢkileri ön plana çıkarması 

tehdit algılamalarının azaldığı bir güvenlik ortamını beraberinde getirmiĢtir. Geleneksel 

olarak yakın coğrafyasını ve özellikle Ortadoğu‟yu riskler ve tehditler üzerinden 

tanımlayan Türkiye artık ticari iliĢkiler, iĢbirliği ve ekonomik karĢılıklı bağımlılık gibi 

kavramların öne çıktığı bir komĢuluk iliĢkisi yürütmeye baĢlamıĢtır. Ġlerleyen dönemde ise 

AK Parti hükümetinin komĢularla sıfır sorun Ģeklinde tanımlayacağı bir politika gündeme 

gelmiĢtir. Böylece Türkiye‟nin çevresindeki güvenlik ortamı yukarıda bahsedilen 

reformların gerçekleĢtirilmesi ve farklı bir güvenlik politikası izlenmesi için uygun bir 

zemin yaratmıĢtır.  

Bu geliĢmelerin ardından Türkiye‟nin güvenlik politikalarında kapsamlı bir 

değiĢimin yaĢandığı görülmüĢtür. Türkiye‟nin güvenlik politikalarını devlet kimliğindeki 

süreklilik ve değiĢim üzerinden ele alan bu tez sözü edilen değiĢimin bir kimlik 

değiĢiminin sonucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığını tartıĢmıĢtır. Kimlik kim olduğumuz ve 

nasıl hareket etmemiz gerektiği sorularına verilen bir yanıt olarak tanımlandığında kimlik 

oluĢumunun toplumsal süreçler içerisinde ortaya çıktığı da kabul edilmektedir. Bu açıdan 

Türkiye‟nin güvenlik politikaları toplumsal bir bağlamda ele alınmıĢtır. Bu toplumsal 

bağlam iki düzeyde ele alınmaktadır. Birincisi Türkiye‟nin içerisinde yer alan siyasal ve 
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toplumsal aktörler arasındaki iliĢkiler ve güvenlik üzerine yürütülen müzakere süreçleridir. 

Bu toplumsal iliĢkiler Türkiye‟nin kurumsal kimliğini ortaya çıkarmaktadır. Ġkinci düzey 

ise Türkiye‟nin uluslararası toplumla iliĢkilerini kapsamaktadır. Türkiye‟nin uluslararası 

toplumla nasıl bir iliĢki kurduğu ve kendisini nasıl konumlandırdığı meselesi rol kimliğini 

ortaya çıkarmaktadır.  

Ulusal düzeydeki toplumsal süreçlere ve kurumsal kimliğe bakıldığında söz konusu 

değiĢimin birtakım siyasal ve toplumsal aktörlerin kamusal alanda yürüttükleri tartıĢma ve 

müzakerelerin bir sonucu olarak gerçekleĢtiği görülmektedir. Ulusal güvenlik 

politikalarının tarihsel arka planının ele alındığı bölümde ortaya konulduğu üzere 

Türkiye‟nin geleneksel güvenlik politikasının taĢıyıcılığını ordu, sivil bürokrasi ve 

Cumhuriyetçi aydınlardan oluĢan bir seçkinler grubunun üstlendiği görülmektedir. Bu 

bağlamda güvenlik politikalarının toplumsal arka planına bakıldığında yeni bir siyasal 

seçkinler grubunun yükseliĢinin tehdit algılamaları ve güvenlik tanımlamaları üzerinde 

etkili olduğu görülecektir. Yeni seçkinlerin yükseliĢini ortaya koyabilmek için seksenli 

yıllara kadar gitmek gerekir. Bu tarihten itibaren küreselleĢme sürecine paralel olarak 

ihracata dayalı bir ekonominin benimsenmesi Anadolu kökenli küçük ve orta boy 

iĢletmeleri ön plana çıkarmıĢ ve yeni sermaye sahipleri Ġstanbul kökenli büyük sermaye 

gruplarına alternatif bir sermaye grubu oluĢturmuĢlardır. Muhafazakâr bir ideolojiyle 

hareket eden bu sermaye grupları yine seksenli yıllarda devletin de desteğiyle geliĢen 

Türk-Ġslam sentezi gibi yeni ideolojik görüĢlerin yükseliĢiyle paralel bir seyir izlemiĢtir. 

Türk siyasetinde bir muhafazakârlaĢma yaĢanmıĢ, sağ partilerin oy oranlarını artırdıkları ve 

RP örneğinde görüldüğü üzere radikal sağ partilerin yükseliĢe geçtikleri görülmüĢtür. 

Bütün bu geliĢmeler Türkiye‟de merkez-çevre iliĢkilerinde köklü bir değiĢimi beraberinde 

getirmiĢtir.  

YaĢanan değiĢim, doksanlı yıllarda iç güvenlik algılamalarının yükselmesiyle 

sonuçlanmıĢtır. Özellikle RP‟nin yükseliĢi irticayı Türkiye‟nin en önemli tehdit algısı 

haline getirmiĢtir. Bu dönemde yaĢanan 28 ġubat süreci güvenlik kavramının ve ulusal 

güvenlik politikasının Türkiye‟de nasıl tanımlandığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Bununla birlikte 1998 sonrasında, AB uyum sürecinde asker-sivil iliĢkilerinin 

normalleĢmesi, güvenlik politikalarının sivilleĢmesi ve demokratik reformların 

gerçekleĢtirilmesi güvenlik tanımlamalarını da değiĢtirmiĢtir. Bu geliĢmeler Cumhuriyetçi 

seçkinlerin ideolojik bütünlüklerini ve kamusal söylemi belirleme yeteneklerini yitirmeleri 
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ile sonuçlanmıĢtır. 2007 sonrasında asker-sivil iliĢkilerinin yeni bir boyut kazanması ve 

ülke içi dinamiklerden kaynaklanan yeni reformların hayata geçirilmesi yeni-muhafazakâr 

siyasal seçkinlerin siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanda yükseliĢlerinin artık 

kurumsal ve hukuki düzeyde bir güvenlik sorunu olmaktan çıktığını göstermiĢtir. Güvenlik 

politikalarında bir zihniyet değiĢikliğinin gerçekleĢtiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Yeni siyasal seçkinlerin, iĢ çevrelerinin, Anadolu sermayesinin siyasal alandaki 

temsilciliğini ise AK Parti üstlenmiĢtir.  

AK Parti‟nin ulusal güvenlik politikalarındaki etkisi iki düzeyde ele alınabilir. 

Birincisi, 2002 yılında tek baĢına iktidara geldikten sonra 2011 yılında üçüncü kez tek 

baĢına iktidar olma baĢarısını göstermiĢ ve çok partili düzene geçildikten sonra en uzun 

süre iktidarda kalan hükümet tecrübesini yaĢamıĢtır. Bu nedenle AK Parti tehdit 

algılamalarının tanımlandığı ve güvenlik politikalarının belirlendiği kurumsal 

mekanizmalarda en belirleyici aktör haline gelmiĢtir. Elbette iktidarının ilk yıllarında 

toplumsal desteğinin yeterince güçlü olmadığı ve güvenlik politikasının diğer aktörleri 

karĢısında bir meĢruiyet arayıĢında olduğu görülmüĢtür. AB sürecine verilen destek ve 

içeride gerçekleĢtirilmek istenen reformlarda AB‟nin bir dayanak noktası olarak 

kullanılması bu meĢruiyet arayıĢını göstermektedir. Bununla birlikte AK Parti daha güçlü 

bir toplumsal destek hissettiği oranda sözünü ettiğimiz geleneksel aktörler karĢısında 

zeminini güçlendirmiĢtir. Zamanla AK Parti Türkiye‟nin güvenlik politikalarında 

belirleyici bir konuma yükselmiĢtir. AK Parti etkeni bağlamında ikinci önemli unsur yakın 

dönemde izlenen güvenlik politikalarının kavramsal içeriğini belirlemesi olmuĢtur. Bu 

durum özellikle dıĢ politika bağlamında gerçekleĢmiĢ, güvenliğin dıĢarıya dönük boyutları 

bu kavramlar etrafında tartıĢılmıĢtır. Stratejik derinlik, komĢularla sıfır sorun, merkez ülke, 

ritmik diplomasi gibi kavramlar Ahmet Davutoğlu‟nun dile getirdiği ve dıĢ politika ve 

güvenlik literatüründe en çok kullanılan kavramlar haline gelmiĢtir. Böylece güvenlik 

politikalarındaki değiĢim tartıĢılırken AK Parti kurmaylarının çizmiĢ olduğu kavramsal 

çerçeve belirleyici olmuĢtur.  

AK Parti‟nin iktidara geliĢi sonrasında Türk siyasetinde yükselen yeni siyasal 

seçkinlerin temsil ettiği kimlik tanımlamalarının Türkiye‟nin geleneksel devlet kimliği ile 

yaĢadığı gerilim sıkça tartıĢılan konulardan biri olmuĢtur. Öncelikle tezde ele alınan yakın 

dönemde Türkiye‟nin tarih yorumlamasının değiĢtiği ve bunun kimlik bağlamında önem 

taĢıdığı görülmektedir. Bu noktada Türkiye‟nin rol kimliğinde bir değiĢim yaĢanıp 
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yaĢanmadığı tartıĢması gündemde en çok yer alan konulardan biri haline gelmiĢtir. Bu 

tartıĢma özellikle Batıcılık ve statükoculuk ilkelerinde yaĢanan değiĢimle ilgilidir. 

Türkiye‟nin iç siyasal alanda ve ulusal kültürel/kurumsal çevresinde yaĢanan köklü 

değiĢimin uluslararası toplumla iliĢkilerinde ve Türkiye‟nin uluslararası alanda kendisini 

konumlandırmasında bir değiĢim yaratıp yaratmadığı sıkça tartıĢılan konular olmuĢtur.  

Batıcılık ilkesi çerçevesinde değerlendirdiğimizde Türkiye‟nin ulusal düzeyde 

yaĢadığı dönüĢümün Batıyla iliĢkilerini zedelediği düĢüncesi sıklıkla ifade edilmiĢtir. 

Yakın dönemde Cumhuriyetçi seçkinlerin Osmanlı geçmiĢini dıĢarıda bırakan tarih 

yorumlarının yerini Osmanlı nostaljisine dayalı bir tarih yorumu almaya baĢlamıĢtır. Bu 

durum yeni-Osmanlıcılık tartıĢmalarını beraberinde getirmiĢ, Türkiye‟nin geleneksel 

olarak Batıcı bir kimlik benimsemesi, bu yeni kimlik arayıĢları nedeniyle bir gerilim 

yaratmıĢtır. Osmanlı nostaljisine dayalı bir tarih söyleminin dıĢ politika alanında da 

kullanıldığı gözlemlenmiĢ ve bu durum Türkiye‟nin Batıcı dıĢ politika ilkelerinden 

uzaklaĢıp uzaklaĢmadığı tartıĢmalarını gündeme getirmiĢtir. Bu tezde ortaya konulduğu 

üzere Türkiye‟nin dıĢ politikasında çok yönlü bir dıĢ politika arayıĢı baĢlamıĢ, daha önceki 

dönemlerde yaĢananların aksine yakın dönemde görülen özerklik ve çok yönlülük 

arayıĢları yeni bir kimlik ve uluslararası rol tanımlamasına dayanmıĢtır. Bu geliĢmeler 

Türkiye‟nin Ortadoğu‟daki etkinliği ile birleĢince bir eksen kayması tartıĢması da 

baĢlamıĢtır. Ancak Türkiye‟nin kimlik tanımlamalarında Osmanlı coğrafyasına ve 

deneyimine yapılan atıflar artmıĢ ve bu coğrafyada etkinlik arayıĢları gündeme gelmiĢse de 

Batıcı kimlikte belirli bir sürekliliğin korunduğu görülmektedir. Bu durum AK Parti‟nin ilk 

yıllarında AB‟yi bir meĢrulaĢtırıcı unsur olarak görmesinde gözlemlenebilir. Diğer yandan 

Türkiye‟nin model ülke olarak ön plana çıkması ve Türkiye-ABD iliĢkilerinin stratejik 

ortaklık yerine model ortaklık Ģeklinde tanımlanması bu konuda bir diğer örnektir. 

Türkiye‟nin kendisini Ortadoğu ülkeleri için bir model olarak görmesi, demokrasi, 

küreselleĢme ve serbest piyasa gibi Batı kökenli evrenselleĢmiĢ değerlerin bölgede Türkiye 

tarafından temsil edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum Türkiye‟nin kimlik tanımında 

Batı referansının önemini koruduğunu gösterir. Diğer yandan Batılı güvenlik yapılanması 

ile muhafaza edilen kurumsal iliĢkiler Türkiye‟nin Batıcı kimliğinin kolaylıkla 

değiĢmeyeceğini göstermektedir.  

Türkiye‟nin kimlik tanımlamalarında yaĢanan değiĢime bakıldığında bir diğer önemli 

ilke olan statükoculuk konusunda da yeni bir dönemin ortaya çıktığı görülmektedir. 
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Türkiye‟nin güvenlik politikasını tanımlayan en önemli ilkelerden biri olan Statükoculuk 

Cumhuriyet sonrasında Lozan statükosunun ve uluslararası/bölgesel dengelerin korunması 

anlamında kullanılmaktadır. Türkiye yakın dönemde statükoculuktan uzaklaĢırken 

revizyonist bir politikaya değil sınırların ötesinde daha etkin hareket etme ve uluslararası 

pozisyonunu güçlendirme Ģeklinde bir politikaya yönelmiĢtir. Bu doğrultuda en çok önem 

verilen alan komĢuluk politikası olmuĢtur. 1998‟de baĢlayan normalleĢme 2002 sonrasında 

komĢularla sıfır sorun olarak tanımlanmıĢtır. Türkiye bu politika çerçevesinde 

komĢularıyla ekonomik ve ticari iliĢkilerini artırma, iĢbirliğini geliĢtirme ve karĢılıklı 

bağımlılık yaratma düĢüncesiyle hareket etmiĢtir. Bu politikanın yeni iĢ çevrelerinin ve 

Anadolu sermayesinin pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir. Bu yeni anlayıĢ, 

yakın çevresini sürekli istikrarsızlıklar ve risklerle tanımlayan Türkiye‟nin komĢuluk 

iliĢkilerinde yeni bir yaklaĢımla hareket etmesi anlamına gelmiĢtir. Türkiye‟nin 

statükoculuk ilkesinden uzaklaĢırken revizyonizme yönelmediği gibi emperyal emeller 

taĢımadığı da görülmektedir. Temel politikanın ekonomik araçlar kullanarak karĢılıklı 

bağımlılık üzerinden bir güvenlik ortamı yaratmak olduğu görülmektedir. KomĢuluk 

politikasında yaĢanan tıkanıklık eleĢtirilere yol açsa da önemli bir zihniyet değiĢikliğinin 

gerçekleĢtiği söylenebilir. Ayrıca Türkiye‟nin yeni komĢuluk politikası ve bölgesinde 

kurduğu etkinlik uluslararası konumu ve küresel iliĢkileri bağlamında önem taĢımıĢtır. 

Nitekim Türkiye küresel iliĢkilerini bölgesel misyonu üzerinden kurmak istemiĢtir.  

Türkiye güvenlik politikalarında yaĢanan dönüĢümle birlikte uluslararası konumunu 

ve küresel iliĢkilerini yeniden tanımlamak istemiĢtir. Bu noktada ilk dikkat çeken tanım 

merkez ülke tanımlamasıdır. Daha önceleri Batının güvenlik yapılanmasındaki yerinden 

hareketle stratejik role vurgu yapılarak ortaya konulan kanat ülke ya da köprü ülke gibi 

söylemler terk edilmiĢtir. Türkiye kendisini merkez ülke olarak tanımlamıĢ ve bu 

tanımlamada bir bölgesel liderlik hedefi de yer almıĢtır. Böylece Türkiye küresel 

iliĢkilerinde önemini Batının güvenliğinde oynadığı rol üzerinden değil bölgesinde 

oynadığı liderlik rolü üzerinden tanımlamaya baĢlamıĢtır. Model ortaklık meselesinde 

görüldüğü üzere baĢta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin bu yeni rolü kabul ettikleri ve 

buna paralel bir söylem kullandıkları görülmüĢtür. Fakat bu noktada iki sorun ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi Türkiye‟nin taĢıdığı hedeflere ulaĢmak için gerekli yeteneklere sahip 

olup olmadığı meselesidir. Ġkincisi ise bölge ülkelerinin bu yeni rolü ne ölçüde kabul 

edeceğidir. Türkiye‟nin bölgesel güç imajında oyun kurucu ve arabulucu ülke gibi 

tanımlamaların önemli bir yer kapladığı görülmektedir. Ancak Arap Baharı gibi süreçlerin 
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ardından Türkiye‟nin oyun kurucu olmaktan çıkıp süreci takip eden bir ülke haline gelmesi 

ve arabuluculuk konusunda birkaç örnek dıĢında baĢarılı bir portre çizilememesi -örneğin 

en baĢarılı olunan arabuluculuk giriĢimi olarak kabul edilebilecek Suriye-Ġsrail doğrudan 

görüĢmelerinde oynanan kolaylaĢtırıcı rolün Türkiye‟nin her iki ülkeyle kavgalı hale 

gelmesiyle sona ermesi- bölgesel güç imajına zarar vermiĢtir. Yine de Türkiye‟nin sınırları 

dıĢındaki güvenlik sorunları ile daha yakından ilgilenen bir ülke haline gelmesi geleneksel 

güvenlik politikalarından önemli bir kopuĢu temsil etmiĢtir.  

Türkiye‟nin dıĢ politikasında birtakım sorun ve engellerin olduğu görülmektedir. 

Öncelikle komĢularla sıfır sorun politikası Türkiye‟nin komĢuluk iliĢkilerindeki uzun 

vadeli beklentilerini ifade eden bir ilke olarak olumlu sonuçlar doğurmuĢ ve Batılı güçlerin 

desteğini almıĢtır. Bununla birlikte komĢularla yaĢanan sorunların çözümü kolay 

görünmemektedir. Kıbrıs sorununun halen çözümsüz kalması, Yunanistan‟la Ege 

uyuĢmazlıklarının gündemde yer bulmasa da çözülmemiĢ olması, Ermenistan‟la baĢlatılan 

sürecin tıkanmıĢ olması ve Suriye‟deki iç savaĢın iliĢkileri bir çıkmaza sokması bu durumu 

gözler önüne sermektedir. Elbette bu geliĢmelerde Türkiye‟nin kontrol edemediği dıĢ 

dinamiklerin payı büyüktür. Ancak Ortadoğu bağlamında değerlendirildiğinde ciddi 

güvenlik sorunları taĢıyan ve otoriter rejimlerin iktidarda olduğu bir coğrafyada kurulacak 

yakın iliĢkilerin ve iĢbirliğinin her zaman riskler barındırdığı görülmektedir. Ġzlenecek dıĢ 

politikanın belli bir esneklik taĢıması ve gerçekçilikten uzaklaĢmaması büyük önem 

taĢımaktadır. Suriye‟deki otoriter rejimle, muhalif hareketler baĢlamadan kısa bir süre 

öncesine kadar ortak bakanlar kurulu toplantıları düzenleyecek denli yakın iliĢkilerin 

kurulmuĢ olması demokratikleĢme yönünde istekli davranmayan bir rejimle kurulacak 

iĢbirliğinin taĢıdığı risklerin yeterince dikkate alınmadığını göstermiĢtir. Diğer yandan 

Türkiye‟nin oyun kurucu aktör olarak bölge sorunlarıyla yakından ilgilenmesi bir dıĢ 

politika ilkesi olarak benimsendiğinde bu sorunların içine çekilme riski taĢıdığı da dikkate 

alınmalıdır. Örneğin Ġsrail‟in Gazze‟de uyguladığı Ģiddete her ne kadar insani bir tepki 

verilmiĢ olsa da Türkiye‟nin bu süreçten olumsuz etkilendiği ve bölgede yalnızlaĢtığı 

görülmektedir. Bölge sorunlarıyla yakından ilgilenirken tüm aktörlere eĢit mesafede 

durmak ve bu sorunların yaratacağı risklere karĢı hazırlıklı olmak büyük önem 

taĢımaktadır. Son olarak bölgesel güç ve oyun kurucu aktör rolünün sağlıklı bir Ģekilde 

yürütülmesinin iç sorunların çözülmesiyle mümkün olduğu da bir gerçektir. Bu sorunlar 

çözülmediği sürece Türkiye‟nin bölgesel politikalarında önüne her zaman engeller 

çıkabileceği görülmektedir.  
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Türkiye‟nin güvenlik politikasındaki değiĢim iç tehditlere karĢı bakıĢ açısını önemli 

ölçüde değiĢtirmiĢtir. 1998 sonrasında yaĢanan reform süreci ve yukarıda yer verdiğimiz 

uygun koĢullar baĢta Kürt meselesi olmak üzere ülkenin önemli güvelik sorunlarında 

kararlı adımlar atmak için olumlu bir ortam yaratmıĢtır. Türkiye bu fırsatı değerlendirmek 

istemiĢ ve sorunun askeri yöntemlerle değil demokratikleĢme yoluyla çözümlenmesi 

yönünde bir irade ortaya koymuĢtur. Bu süreçte bazı önemli reformlar gerçekleĢtirilmiĢ ve 

gelinen son aĢamada terör örgütüyle doğrudan müzakereler gerçekleĢtirilerek terörün 

tamamen bitirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu geliĢmeler Türkiye‟nin güvenlik algılarında 

yaĢanan çok önemli bir değiĢime iĢaret etmektedir. Ayrılıkçı hareketler Osmanlı 

döneminden itibaren Türkiye‟nin güvenlik gündeminde her zaman üst sıralarda yer almıĢ 

ve bu tehdit algılamaları güvenlik politikalarının üretildiği mekanizmalarda yer alan siyasal 

seçkinlerin hafızalarında önemli bir yer tutmuĢtur. Bu anlamda terör meselesine ve 

ayrılıkçı hareketlere yönelik bakıĢ açısının değiĢimi dikkate değer bir geliĢme olarak öne 

çıkmaksa da bu sorunun kısa vadede çözümünün kolay olmadığı bir gerçektir. Terörün 

etkilerini yıllarca hissetmiĢ olan bir toplumda terör örgütünün ve onun liderinin birinci 

derecede muhatap kabul edilmesi birtakım tepkilere neden olmaktadır. Toplumsal 

tepkilerden duyulan endiĢe nedeniyle bu süreçte atılan adımların bir ileri iki geri Ģeklinde 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte toplumun artık bu sorunun çözülmesi gerektiği 

yönünde bir fikir birliğinde olduğu da söylenebilir. Bir baĢka deyiĢle Türkiye iç güvenlik 

sorunlarını çözememiĢ olsa da önemli bir algı değiĢikliği yaĢamıĢtır.  

Türkiye‟nin iç tehditler bağlamında yaĢadığı dönüĢüm sadece terör meselesiyle ilgili 

değildir. Doksanlı yıllarda Türkiye‟nin güvenlik gündemini fazlasıyla meĢgul eden irtica 

tehdidinin de bir güvenlik sorunu olmaktan çıkarak siyasal alanda yürütülen bir tartıĢmaya 

dönüĢtüğü görülmektedir. Bu tartıĢma AK Parti‟nin Ġslamcı kökeninden ve Cumhuriyetçi 

kesimlerin laiklik konusundaki hassasiyetinden kaynaklanmaktadır. TartıĢmanın kısa 

vadede sona ermesi beklenmese de bu konunun artık bir tehdit unsuru olarak güvenlik 

politikalarında yer almadığı görülmektedir. Bu durum Türkiye‟nin iç sorunlarını artık 

güvenlik dıĢına çıkarma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu geliĢmenin doğal sonucu 

olarak Türkiye‟nin iç sorunları tehdit/güvenlik gibi kavramlarla ifade edilmek yerine 

demokratikleĢme bağlamında değerlendirilmektedir. Bugün Türkiye‟de demokrasi 

konusunda birtakım eksiklikler hissedilse de iç sorunların çözümünün demokrasiden 

geçtiği yönünde bir toplumsal uzlaĢı her geçen gün güçlenmektedir. Çok sayıda siyasal ve 

toplumsal aktörün yeni bir anayasa ihtiyacının varlığını kabul etmeleri bu olguyu 
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doğrulayan bir örnektir. Elbette yeni bir anayasanın yapımı kolay görünmemektedir ve 

birtakım hassas konularda fikir birliğine varmak Türkiye‟yi uzun süre meĢgul edecek gibi 

durmaktadır. Yeni bir anayasayı ortaya çıkarmak kadar bu süreci yeni toplumsal 

gerginliklere yol açmayacak Ģekilde yürütmek de önem taĢımaktadır. Son dönemlerde 

yaĢanan geliĢmelere bakıldığında bu gerginliklerin önemli bir risk unsuru taĢıdığı 

görülmektedir.  

Türkiye‟nin güvenlik politikalarında yaĢanan bu dönüĢümün yönü konusunda 

toplumsal bir uzlaĢı tam anlamıyla sağlanamamıĢ durumdadır. 2012 sonu itibariyle 

kendisini daha net bir Ģekilde hissettirmeye baĢlayan toplumsal kutuplaĢma riski 

Türkiye‟yi ilerleyen dönemde zor durumda bırakabilecek bir potansiyele sahip 

görünmektedir. Ġç politikada yaĢanan sorunların yeni bir güvenlik çıkmazına yol açmadan, 

kutuplaĢtırıcı siyasal söylemlere baĢvurmadan, sağduyulu bir Ģekilde ele alınması en doğru 

yol gibi görünmektedir. Bu Ģekilde, Türkiye‟nin yakın dönemde attığı adımların daha 

sağlam bir zemine oturacağını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Türkiye‟nin yakın dönemde köklü bir değiĢim yaĢadığı, iç politikada 

demokratikleĢme yönünde önemli reformlar gerçekleĢtirdiği, dıĢ politikasında etkinliğini 

hissedilir derecede artırdığı görülmektedir. Bu tez, söz konusu değiĢimi güvenlik 

politikaları bağlamında ele almıĢ, uluslararası ve ulusal düzeyde kültürel/kurumsal 

güvenlik çevresinde yaĢanan değiĢimin Türkiye‟nin tehdit algılarında ve güvenlik 

politikalarında kapsamlı bir değiĢimi beraberinde getirdiğini savunmuĢtur. Söz konusu 

sürecin en güçlü aktörü olarak AK Parti yönetimi bu değiĢimi Yeni Türkiye, Büyük/Güçlü 

Türkiye, 2023 vizyonu gibi söylem ve sloganlarla tanımlamaktadır. Bununla birlikte bu 

tarz bir değiĢimin kökleĢerek gerçek anlamda „yeni‟ bir ülke ortaya çıkarması geniĢ 

kapsamlı bir toplumsal uzlaĢı olmaksızın gerçekleĢemez. Bu toplumsal uzlaĢının henüz 

sağlam bir temele sahip olmadığı, özellikle merkez-çevre iliĢkilerindeki değiĢimin tam 

anlamıyla bir dengeye oturmadığı ve güvenlik politikaları bağlamında birtakım 

kırılganlıkların sürdüğü görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye‟nin gerek iç ve dıĢ 

politikasında gerekse bu tezin konusu olan güvenlik politikalarında yaĢanan değiĢim henüz 

tamamlanmamıĢ bir süreçtir. Ġlerleyen yıllarda bu değiĢimin tüm boyutlarıyla açıklanması, 

tarafgirlikten uzak, nesnel ve bilimsel ölçütlerle tartıĢılması akademyanın önünde bir görev 

ve amaç olarak durmaktadır.  
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