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Ortadoğu’da giderek kalıcı kale gelen 

düzensizlik hali, bölgenin tahribata uğramış güvenlik 

yapısı, bölgede vekalet savaşları ekseninde artan 

tehditler ve küresel düzeyde artan meydan okumalar 

Türkiye’nin strateji ve güvenlik yaklaşımını değişime 

zorlamaktadır. Bu durum Türkiye’yi tehditleri 

sınırlarının dışında tutmayı öngören, üsler inşa eden, 

caydırıcı ve terörden/tehditlerden arındırılmış güvenli 

alanlar inşa etmeyi kapsayan bir konsepti hayata 

geçirmeye itmiştir. Tehdit unsurlarının çeşitlenmesi 

Türkiye’nin güvenlik konseptinde değişime gitmesinde 

itici faktör olurken, küresel ve bölgesel dengelerdeki 

artçı sarsıntılar da Türkiye’nin kendi stratejik 

hedeflerini yeniden tanımlamasına yol açmıştır. Bu 

nedenle Ankara’nın son dönem dış politika 

süreçlerinde askeri, siyasi, ekonomik ve teknik-

savunma kabiliyetlerini eş zamanlı olarak kullanmaya 

özen gösteren yeni bir aksiyon geliştirdiği 

gözlemlenmektedir. 

Türkiye’nin değişen öncelikleri ve stratejik alanlar 

Türkiye açısından ulusal güvenliğini sağlamak, 

yakın tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak ve 

bölgesel/küresel ölçekte yaşanan güç rekabetinde 

etkinliğini genişletmek başlıca öncelikler arasında yer 

almaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin istikrarsızlığın 

hâkim olduğu yakın sınırlarında yeniden istikrarı 

sağlamayı, stratejik denizler ile boğazları ve jeopolitik 

açıdan stratejik öneme sahip eksenleri dış politikasının 

merkezine koyduğu dikkat çekiyor. Bu doğrultuda 

Ankara için Irak ve Suriye gibi yakın sınırlarındaki 

istikrarsızlığın giderilmesi temel önceliktir.  Bu 

noktada komşu ülkelerdeki otorite boşluğunun yol 
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açtığı tehditler, Türkiye’nin güvenlik paradigmasının 

değişmesinde belirleyici olurken, önleyici 

operasyonlarla tehditleri minimize etmeye 

odaklanmıştır. 

Yine buna ek olarak giderek hem bölge 

ülkelerinin hem de küresel güçlerin rekabet alanına 

dönüşen Körfez, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz’de 

varlık göstermek de Ankara’nın orta ve uzun vadeli 

hedefleri arasında öne çıkmaktadır. Bu üç bölge hem 

enerji kaynakları bakımından hem de bu kaynakların 

pazarlara ulaştırılmasında stratejik önem arz 

etmektedir. Bu bölgelerde yaşanabilecek 

istikrarsızlıklar, Arap Baharı’nın başlangıcından bu 

yana devam eden melez ve karmaşık çatışma ile kriz 

döngüsünün tekrarlamasına ve Ankara’nın harekât 

alanını sınırlandırması neden olabilir. 

Bugün için Doğu Akdeniz’de Yunanistan, 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve 

Mısır’ın bölgesel iş birliğini genişletme ve bu 

kapsamda Ankara’yı denizden sınırlama/geriye 

çekilmeye zorlama girişimleri bu sınırlandırma 

çabasının işaretlerinden biridir. Akdeniz’e komşu 

ülkelerin doğalgaz arama ve Avrupa pazarına ulaştırma 

çalışmalarının Türkiye ve KKTC’nin egemenlik 

haklarını sınırlama ve Türkiye karşıtı bir blok 

oluşturma girişimine dönüşmesi Ankara’yı bölgede 

askeri, savunma ve diplomatik hamleleri kapsayan 

önleyici müdahalelerde bulunmaya zorlamaktadır. 

Türkiye’nin Kıbrıs’ta açtığı SİHA/İHA üssü ve deniz 

üssü için çalışmaların devam ettiği yönündeki bilgiler 

ve yine Libya ile imzaladığı “Deniz Yetki Alanlarının 

Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” bu 

önleyici aksiyonun en önemli saç ayaklarından birini 

oluşturmaktadır.  

Yine Libya hükümetinin Türkiye’den asker 

talebinde bulunmasına Ankara’nın olumlu yanıt 

vermesi Türkiye’nin yeni dönemde yakın 

coğrafyasındaki çıkarlarını korumak için önleyici bir 

tutumu takip edeceğine işaret etmektedir. Bu 

çerçevede Türkiye’nin daha önce Katar ve Somali’de 

açtığı üsler de yeni bölge politikasının tamamlayıcısı 

ve stratejik bölgelerde etkisini sürdürmesinin temel 

sütunlarından biri oluşturmaktadır. 2017’den bu yana 

devam eden Katar ambargosu sürecinden de görüldüğü 

üzere Türkiye’nin buradaki varlığı olası bir 

istikrarsızlığın önlenmesinde önemli bir unsur 

olmuştur. Küresel ve bölgesel güçlerin etkin rol 

oynadığı Kızıldeniz komşu ülkelerle siyasi, ekonomik 

ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi de orta vadede 

Ankara’nın çıkarlarını korumasında etkili olacaktır.  

Diğer taraftan Balkanlar ve Orta ile Güney 

Asya koridorları da Türkiye için stratejik öncelikler 

arasında yer almaktadır. Özellikle Türkiye’nin Doğu 

ve Batıyı birbirine bağlayan stratejik bir merkez 

olması, yükselen Asya’nın Batı ile kuracağı yeni ilişki 

biçiminde Türkiye’yi önemli bir aktör haline 

getirmektedir. Gerek enerji hatları ile gerekse de ticaret 

ve transfer noktalarının birleşiminde merkezi bir rol 

üstlenen Türkiye, bu rolünü genişletme imkanına 

sahiptir. Son dönemde Avrupa ve ABD ile ikili 

ilişkilerde yaşanan kırılganlıklara rağmen, Türkiye 

Batı için önemli bir güvenlik ortağı ve ticari aktör 

olmaya devam etmektedir. Bu noktada Türkiye’nin AB 

ile yaşadığı sorunlara rağmen, ortak çıkarlar 

bağlamında bazı Avrupa ülkeleri ile siyasi, ekonomik 

ve askeri-savunma alanlarındaki ilişkisini geliştirmeye 

daha fazla odaklanması önem arz etmektedir.  
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Seçici politikalar ve gücün rasyonel kullanımı 

Buna karşın, Türkiye’nin, küresel 

kırılganlıkların yükseliş seyri izlediği bir dönemde dış 

politikasında küresel ve bölgesel dinamikleri göz 

önüne alan, bölgesel rolünün gelişmesinde önemli rol 

oynayabilecek adımları atma noktasında seçici ve 

rasyonel davranması, bunun yanında yumuşak ve sert 

güç unsurlarını da bir arada kullanması önem arz 

etmektedir. Nitekim Türkiye gibi orta düzeyli bir aktör 

için bölgesinde etkin bir rol üstlenebilme ve liderlik 

edebilme imkanı, hedeflerini doğru şekilde belirlemesi 

ve siyasi, ekonomik, askeri ve jeopolitik olarak etkin 

olabileceği alanlara odaklanması ile mümkündür. Bu 

durum Ankara’nın hem yumuşak gücünü hem de 

askeri, savunma ve ekonomik kabiliyetini dengeli 

kullanmasını da zorunlu kılmaktadır. Arap Baharı 

tecrübesi de Ankara’nın akılcı hareket etmesi 

gerektiğini ortaya koymuştur. Özellikle 2011 sonrası 

dönemde artan tehditler, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, 

Yemen ve Mısır gibi ülkelerdeki kırılganlıklar 

Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı bölgesel güvenlik 

mimarisinde büyük tahribatlara yol açmıştır. Bu durum 

bölge ülkeleri için olduğu kadar Türkiye için de 

risklerin arttığı “yeni düzensizliği” hâkim hale 

getirmiştir. 

Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya uzanan 

bölgenin aynı zamanda büyük güçlerin rekabet alanı 

olması da bu düzensizliği bir gerçekliğe 

dönüştürmüştür. Nitekim, özellikle Körfez Bölgesi ve 

Kızıldeniz’i de kapsayan alan, ABD açısından küresel 

hegemonyasının sürdürülmesinde üç sac ayağından bir 

olarak değerlendirilmekte ve buradaki varlığını 

sürdürmesinin hayati olduğu vurgulanmaktadır. 

Afrika’daki etkisini artıran Çin için ise, bölge küresel 

etkisini artırmada önemli sıçrama tahtalarından biri 

olarak görülmektedir. Son dönemde özellikle Ukrayna 

ve Suriye’deki kazanımları, siyasi ve askeri etkisi ile 

küresel rekabette öne çıkmaya başlayan Rusya da söz 

konusu bölgelerde önemli bir aktöre dönüşmüş 

durumdadır. Buna bir de bölge ülkelerinin rekabeti 

eklendiğinde Ankara’nın siyasi hedeflerinin birtakım 

zorluklarla karşı karşıya olacağı genel kabul 

görmektedir. 

Örneğin, Suriye iç savaşı boyunca Ankara 

açısından en büyük zorluk bir taraftan bölgedeki 

tehditlerin çeşitlilik kazanması, diğer taraftan da 

küresel sistemin iki büyük gücü ABD ve Rusya ile 

hem rekabet hem de müzakere etmek durumunda 

kalmasıydı. Suriye’nin iki büyük gücün mücadele 

alanına dönüşmesi, terör örgütlerinin hakimiyet 

alanları elde etmesi ve farklı aktörlerden oluşan birden 

fazla eksenin ortaya çıkması Ankara’nın manevra 

alanını kısıtlamıştır. Bu nedenle Ankara açısından yeni 

güvenlik konsepti belli saç ayaklarına dayanan ve 

bölgesel dinamikleri ve tarihsel tecrübeleri dikkate 

alan bir akılcılığa dayanmalıdır.  

Türkiye’nin büyük stratejisi 

Nitekim Arap Baharı ve özellikle Suriye krizi 

sonrası gelişmeler, Türkiye’nin bölgesel ve küresel 

belirsizliklerin ve rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde 

odaklandığı bölgelerde de benzeri süreçlerle karşı 

karşıya kalma durumunun olabileceğine işaret 

etmektedir. Bu durum, sahip olduğu kapasite, bölgesel 

planları ve stratejik amaçları da göz önüne alınarak 

“Ankara’nın bölge politikasındaki büyük stratejisi ne 

olmalıdır?” sorusunu değerli hale getirmektedir.  Bu 

soruyu anlamlı kılan nedenlerden biri de bölgesel ve 

küresel düzenin yeni bir geçiş sürecinde olmasıdır. Bu 

yüzden Ankara’nın dış politikada hayati çıkar 

alanlarını doğru belirlemesi ve uygun araçları 
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kullanarak ulusal çıkarlarını maksimize etmesi 

gerekmektedir. Ankara’nın bu süreçteki başarısı 

bölgesel konumunun ne olacağını da belirleyecektir. 

Bu durumun bilincinde olan Türkiye, bir 

taraftan savunma ve askeri kabiliyetini geliştirmeye 

odaklanırken, diğer taraftan da hedeflerinde seçici 

davranmaktadır. Ankara açısından bu büyük strateji, 

askeri, teknik-savunma kabiliyetlerinin öne çıktığı, 

ekonomik ve siyasi unsurlarla da desteklenen sert güç 

ve yumuşak güç unsurlarının kombinasyonundan 

oluşan akılcı bir strateji olmalıdır.  Türkiye bu noktada 

önleyici ve caydırıcı adımlar atmaktan ve bir denge 

oluşturmaktan kaçınmamaya dikkat ederken, doğrudan 

çatışma ve birden fazla alanda müdahaleci bir çizgide 

hareket etmekten de uzak durmalıdır. 

Riskler ve süreç yönetimi 

Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 

melez çatışmalar, aktörlerin tutumundaki 

değişkenlikler Ankara’nın dengeli ve orta/uzun vadeli 

hedeflerine odaklanan bir süreç yönetişimini 

benimsemesini gerekli kılmaktadır. Bölgesel aktörlerin 

hiçbiri Türkiye ile doğrudan çatışmaya girme 

kapasitesine sahip olmamasına rağmen, bölgede 

cereyan eden hibrit vekalet savaşları, Türkiye’nin 

bölgesel hedeflerini olumsuz etkileyebilir. Bu noktada 

Ankara’nın kendi bütünlüğü içinde tutarlı, yerel ve 

bölgesel dinamiklere uygun araçların kullanıldığı ve 

aynı zamanda yumuşak ve sert gücün dengeli 

kullanıldığı bir stratejiye sahip olması elzemdir.  

Türkiye’nin Suriye’de karmaşık bir çatışma 

evresinde yaşadığı deneyim Ankara için önemli bir yol 

haritası sunmaktadır. Türkiye’nin tüm karmaşık 

yapısına rağmen tehditlerle mücadeleyi büyük güçlerle 

yoğunluklu bir çatışma sürecine girmeden diplomatik 

manevralarla minimize etmesi önemli bir derstir. 

Nitekim özellikle Suriye’deki krizin kaotik yapısına ve 

ABD ile Rusya gibi iki önemli aktörün varlığına karşın 

Ankara, diplomatik ve askeri kabiliyetini dengeli 

kullanarak sınırları boyunca uzanan hatta birtakım 

kazanımlar elde edebilmiştir. Benzer şekilde Doğu 

Akdeniz’de de kendisini sınırlandıracak bir ittifakın 

oluşumunu önleyici/sınırlandırıcı adımlar atabilmiş 

durumdadır. Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını korurken, 

Libya ile imzaladığı anlaşma ile de bölgedeki 

çıkarlarını garanti altına almayı hedeflemektedir. 

Buna karşın, Türkiye’nin büyük stratejisini ve 

hedeflerini belirlerken de yerel dinamikleri, bölgedeki 

sorunların melez karakterini, aktörlerin değişen 

hedeflerini ve hedef bölgenin kara, deniz ve denizaşırı 

alanlardan oluşmasını dikkate alması gerekmektedir. 

Türkiye’nin bu süreçte izleyeceği strateji ve bölgesel 

krizlerin çözümünde oynayabileceği akılcı ve 

dengeleyici rol, Ortadoğu’da uzun zamandan bu yana 

devam eden düzensizliğin yerine bir istikrarın ikame 

edilmesinde önemli işlev görebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu makale daha önce Global Savunma 

Dergisinde yayınlanmıştır. 
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