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Uluslararasl iH~kilerde Klasik JeopoHtik 
Teoriler ve C:agda~ Yanslmalan 

ismail Hakkl i$CAN* 

6ZET 

Cografya uzerine geli~tirilen politika bilimi olarak ele almabilen jeopolitik, tarih boyunca 
ya dunya egemenligi i9in hangi cografi bOlgelerin kontrol edilmesi gerektigi veya devlet
lerin yaytlmasma gerekge olacak cografi nedenler uzerinde yogunla~ml~tlr. Cografi bol
geZerin kontrolil ile dunya egemenliginin saglanmaSlnt ama91ayanlar, genellikle Avrasya 
kltasml kontrol etmenin yollarml aram!~lardlr. Bu makalede incelenen jeopolitik yakla
~lmlarm ozunde de Avrasya k1tasml kontrol etme 9abasl ve buradaki imkanlarla dunyaYl 
kontrol etme arzusuna giden stratejik yolun tespiti ama91anmuitlr. Zira zengin dogal 
kaynaklara ve buna bagll olarak gU9lil ekonomik potansiyele sahip olan Orta Asya ve 
Hazar bOlgesi ulkeleri, Avrasya'nm en zengin bolgeleri olmalarmm yam S1ra, batmm en 
geli~mi~ bOlgelerini ve dogunun en u9 noktalarml birbirine baglayan ge9i~ koridoru 
niteligindeki cografyaslyla jeopolitik a91dan da buyuk onem arz eder. 

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Cografya, Avrasya, Kalpgah, Enerji kaynaklan. 

Classical Geopolitical Theories in International Relations 
and Their Contemporary Interpretations 

ABSTRACT 

Geopolitics, which is the science of politics on geography, has throughout the history 
focused on geographical areas to be controiled or on geographical reasons for expansion 
of states. Those who aim to rule the world by controlling certain geographical areas have 
especially searched for ways of controlling Eurasia. In the core of geopolitical approaches 
that this paper deals with, is the aim of controlling the World through control of Eurasia 
first. 

Keywords: Geopolitics, Geography, Eurasia, Heartland, Energy resources. 
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Giri§ 

Soguk sava~ sonraSl ya~anan siirec;le birlikte Korfez sava~l ve 11 Eyliil'iin 
getirdigi yeni anlayl~lar c;erc;evesinde uluslararasl ili~kilerde iilkelerin temel 
sorunlanyla birlikte giivenlik anlayl~larmda da degi~im ya1;>anmaktadlr. 
Giicii elde etme miicadelesinde temel unsur olarak goriilen enerji kaynakla
n, bu yiizylldaki miicadelenin ana temasldlr. 21. Yiizyllda politikalarm ve 
ili~kilerin asH olarak enerji sava~larmca belirlenecegi tezi, bolgeye yonelik 
yeni giri:;;imler de dikkate almdlgmda Avrasya bolgesinin barmdlrdlgl enerji 
kaynaklan ve bunlann nakil yollan nedeniyle sahlp oldugu cografi iistiin
liiklerle birlikte ayn bir gec;eklik kazanmaktadlr. Zira enerji sorunu ve gii
venligi He ilgili c;oziim ve stratejilerin; enerji kaynaklanmn bulundugu, bu 
kaynaklarm ta~mdlg1 ve bu kaynaklarm tiiketildigi cografyanm dikkate ah
narak geli1;>tirilmesi geregi aC;lkhr. 

Zengin dogal kaynaklara ve buna bagh olarak giiC;lii ekonomik 
potansiyele sahlp olan Orta Asya ve Hazar bolgesi iilkeleri, Avrasya'mn en 
zengin bolgeleri olmakla birlikte, Batmm en geli~mi1;> bolgelerini ve 
Dogunun en uc; noktalanm birbirine baglayan gec;i~ koridoru niteliginde 
olan cografyasl He jeopolitik aC;ldan biiyiik onem arz eder. Soguk sava~ 
sonraSl Orta Asya'nm yeni jeopolitik roliinii belirleyen tiim yaklnla1;>malarm 
ve politikalann arka plamnda bu bolgedeki enerji ve yaklt kaynaklan 
yatmaktadlr. Aynca bOlgenin aym zamanda petrol ve dogal gaz ta~man 
bolgelerinden giiney ve dogu yonlerinde boru hatlanmn i~asl kac;mIlmaz 
olarak ciddi jeoekonomik ve jeostratejik sonuc;lara da yol ac;acaktlr. 

Enerji kaynaklan itibanyla iirettiginden c;ok daha fazlaslm tiiketen 
Batmm, AB'yi olu~turan iilkelerin ve ABD'nin gelecekte Orta Asya 
iilkelerine ve bu cografyaya ne kadar ihtiyac; duyacaklan, jeopolitik 
yakla~lmlarm bu temelde ele aldlglmlz bir ba~ka yoniidiir. Bu aC;ldan 
gelecekte enerjiyi iireten ve/veya tiiketim merkezlerine ula~hran iilkelerin 
jeopolitik onemliliginin, geli~mi~ iilkeler aC;lsmdan en az kendi giivenlikleri 
kadar arh~ gosterecegi a~ikardlr. Klsaca enerji ile ilgili geli~tirilecek yakla~l1m 
ve stratejilerin temelinde, bu stratejik kaynagm bulundugu, nakledildigi ve 
tiiketildigi cografya biiyiik onem arz eder. Jeopolitik bilimi de bu makalede 
ele aldlgtmlz teorileri ile bu bolgeler temelinde geli1;>mi~ ve onem 
kaZanml1;>hr. Enerji kaynaklanm ve bu kaynaklann ula1;>hrma hatlanm 
kontrol eden giiC; aym zamanda kiiresel ekonomiye egemen olma ve bu yolla 
da diinyaya egemen olma c;abalan He gelecekteki kiiresel jeopolitigin 
yoniinii belirleyecektir. 
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Jeopolitigin Tamml ve KapSaml 

Bir iilkenin ozellikle uluslararasl ili~kilerdeki flrsat ve gii<;lerini en iist dii
zeyde kullanmasl geregi dii~iincesi, zaman ic;erisinde 0 iilkenin cografi un
surlannm da kullamlmasma ve dl~ politikada uygulanmasl olanaklanmn 
ara§hnlmasma yonelmi§tir. Heniiz 20. yiizyllda bilimsel temelleri atllan ve 
iilkelerin cografi ozellikleri ile politikalan arasmdaki ilil?kileri inceleyen bir 
bilim dah olarak jeopolitik, kavram ve analiz baklmmda bu yiizylla kadar 
bilinmiyor olmasma ragmen, insanhk tarihi boyunca iilkelerarasl miicadele
lerde ve toplumsal ya§amda cografi unsurun onemi bilinerek hareket edil
mi§, toplum liderleri hedef iilkelere yonelik harekatlarmdan once ilgili hedef 
iilkenin bulundugu bolge cografyasmm ozelliklerini ara§hnp buna gore bir 
harekat plam belirlemi§lerdir; 

Siyasi cografya aC;lsmdan herhangi bir saha, bu saha iizerinde ya§a
yanlara bazl iistiinliikler sagiamaktadir. Fakat bu iistiinliiklerden, 0 cograf
yada bulunanlar yararlanabilir veya bu cografyadaki toplumun bu iistiin
liiklerden yararlanabilmesi ic;in belirli bir degi§im ya§amasl ve gerc;ekle~tir
mesi gerekir. Cografi c;evre ko§ullanmn meydana getirdigi iistiinliiklerin 
gerc;ekle§mesi ve bunlardan faydaIamlmasl, bir devletin iktisadi, teknik ve 
siyasi yaplslmn bal?anSl ve istikrarmda biiyiik olc;iide etkilidir.1 Bir iilkenin 
cografi alanda c;e§itli iistiinliiklere sahip olmasI, 0 iilke ve insam ic;in potan
siyel bir giiC; oimasl avantajl yanmda, bunlardan faydalamlmasl ic;in gerekli 
siyasi ve ekonornik ba~an ve iistiinliiklere sahip olmamaSl ile de somiiriil
mesine neden olabilecek bir dezavantaj olul?turmaktadlr. 

Boylelikle 19. yiizyllm sonuna dogru diinya iizerindeki hakimiyet mii
cadelesi, somiirge kapma yan~l ve payIal?llan somiirgeleri muhafaza etme 
gayreti cografya ya bir bal?ka aC;ldan bakllmasl ihtiyacml ortaya C;lkarml~hr. 
Jeopolitik kavraml, bir iilkenin dl~ siyasetini, cografi konumunun belirledi
gini one siiren bir siyasal bilgi tezi olarak ifade edilebilir.2 Literatiirde bu 
kavram ilk olarak isvec;li Rudolf Kjellen (1864-1922) tarafmdan kullamlml~, 
ancak bilimsel anlamda, Alman cografyacl Friedrich Ratzel (1844-1904) jeo
politigin temellerini olul?turmu§tur. Ulkenin ozel konumundan dolaYl ka
zandlgl askeri (stratejik), siyasi ve ekonomik onerni ifade etmek ic;in kullam
Ian kavram, bir devletin savunma politikasml ve savunma stratejisini cografi 
faktor ve olaylan dikkate alan planlama esaslan olarak tamrnlanabilir.3 Jeo
politik, bilimsel c;ah§malardan politik diizeyde ve uygulamaya yonelik so
nuc;lar C;lkarttlmasl aC;lsmdan oldukc;a onemli bir bo§lugu doldurmaktadlr. 

1 Siiha Giiney, Siyasi Cografya, Glt 2, istanbul, istanbul Universitesi Yay., Yay. No 3820, 1993, s. 6. 

2 Meydan Larousse - Buyuk Lugat ve Ansiklopedi, cm 6, istanbul, Meydan Yay., s. 688. 

3 Encyclopedia International, CHt 7, New York, Grolier Incorporated, s. 526. 
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Bu zamana kadar jeopolitigin tammlyla ilgilenen bilim adamlan ~u tic; 
kelimeyi mutlaka kullanml~lardlr: Devlet, cografya ve politika. Bu tic; keli
meden olu~acak her ttirlti tammlama jeopolitigi aC:;lklamak ic;in yeterli oIa
cakhr. Fakat bunlardan bir tanesinin eksik oimaSI jeopolitigi eksik kilar. 4 

noktaYl da belirlemek gerekir ki, bir iilkenin cografi konumunu 
global ve gtic:; merkezleri a<,;lsmdan degerlendiren bir yakla~nmm 
tirtinti olarak jeopolitiJ.<, iilkenin cografi konumu He aym anlaml Hade etmez. 
Cografi konum, fiziki cografyaya gore iilkenin bulundugu yere kar~lhk ge
lirken, jeopolitik konum, cografi, konumun degeri ile birlikte dtinya ve bolge 
giic; merkezlerine gore, diger bir deyi~le, dtinya politik yaplsma gore iilkenin 
bulundugu yed aC:;lklamaktadlr. Bu aC:;ldan baklldlgmda iilkenin cografi ko
numunun degil?mez, jeopolitik konumunun ise degi~ken nitelikli oldugu 
goriilmektedir. 5 

Evrensel dtizeyde ya~anan degi~imler dtinya genelinde bilinebilen bti
ttin alanlara yanSlmakta, iilkeler, yenilenmekte olan uluslararasl politik ya
pmm iyi izlenmesi, yeni politik yaplda bulunulmasl dii~iiniilen yeni bir a
mac:; olarak tespiti ve geli~melerin olabildigince iilke C:;lkarlarma yonlendi
rilmesi gibi ya~amsal sorunlarla kar~l kar~Iyadlrlar. Sovyetler Birligi'nin 
dagllmasl He birlikte sona eren soguk sava~ sonraSl donemde diinya iizerin
deki giic:; dengelerinde onemli degi~iklikler meydana gelmi~tir. Rusya, Ame
rika He giri~tigi siiper giic:; miicadelesini ~imdilik kaybederken, A.B.D., lider 
iilke konumuna gelmi~; iilkeler arasmdaki ili~kilerde ve bolgesel ittHaklarda 
etken olan jeopolitik, tamm ve etki eden unsurlar bazmda degi~ikliklere 
ugraml~hr. 

Soguk sava~ sonras! ya~anan bu geli~melerle birlikte iilkelerin fiziki 
cografyalarmda herhangi bir degi~iklik olmaml~hr. Siyasi cografya da de
gi~memi~tir. Kisaca cografi konumda bir degi~iklik olmaml~br. Degi~en, 
cografyaYl aktifle~tiren iilke giic:;leri, uluslararasl birlikler ve anla~malardlr. 
Yani evrensel degerdeki giic; odaklan He bolge giic:;lerinin etkinligi degi~mi~
tir.6 Global ve bolgesel giic:; merkezlerinde meydana gelebilecek bu tiirde 
degi~iklikler soz konusu iilkenin jeopolitik konumunu ve bu konumun ulus
lararasl ili~kilerde Hade ettigi stratejik .... degeri degi~tirebilmektedir. Burada 
belirtilmesi gereken diger nokta ise (ileri boliimlerde ele ahnacagl gibi), cog
rafi konum, jeopolitik konumun ana unsurudur ancak tek unsuru degildir. 
Jeopolitik konumu etkileyen cografi konumdan ba~ka degi~ken unsurlar 
olarak ele alman askeri giic:;, politik yapllanma ve dl~ politikadaki davram~-

4 Suat ilhan, Tiirkiye'nin ve Tiirk Diinyasmm leopolWgi, Ankara, Tiirk Killtiiriinii Ara~tll'ma Enstitiisii 
Yay., No 134, 1993, s.7. 

5 Deiter Weiser "Geopolitics:Renaissance of a Controversial Concept", AussenPolitik, No 4,1994, s. 
402-403. 

6 Suat ilhan, "Jeopolitik Geli~meler ve Tiirk Diinyasl", Avrasya Etiidleri, cm 2, SayI 3, Sonbahar 
1995, s. 23. 
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lar He gue; ve kulturel ozellikler de, bu kavraml etkileyen ve e;er
e;evesine olu~turan unsurlardlr. 7 Bir sorun, sadece ekonomik verilerle, sade
ce sosyal verilerle veya sadece askeri verilerle ve degerlendirmelerle degil, 
bullin bunlarm hepsini hesaba katan, dikkate alan bir e;ah~mayla e;ozume 
kavu~turulabilir. Jeopolitik, ara~tIrmacllara, cografyayl da hesaba katan, 
ekonomik, sosyal, askeri ve kulturel degerleri dikkate alan bir bUllinluk i
e;inde bakma yontemini kazandmr.8 

Jeopolitik konusunda bazl yazarlar, jeopolitik He siyasi cografyamn 
aym ~ey oldugunu, klsaltllml~ bir ifadesi oldugunu veya siyasi cografyamn 
bir kolu oldugunu ileri surmu~lerdir. Bu da yukarda ele aldlglmlz cografi 
konum-jeopolitik konum farkhhgt gibi kavramlar arasl belirtilmesi gereken 
bir diger farkhhkhr. Siyasi cografya klsaca dunya yuzeyinin incelenmesi 
olarak tammlanabilir. Siyasi olarak organize edilmi~ alanlarla, onlarm kay
naklan, geni~leme alanlan ve benimsedikleri cografi kimligin nedenleri He 
ilgilenir. Ashnda 0 bu tip alanlarm en onemlisi olan "devlet" He ilgilenir.9 

Tammm ortaya koydugu iki kavram; "Kaynak" ve "Geni~leme Alam" keli
meleri siyasi cografyamn iki simrli kelimesidir. Bu iki kelime 1990'dan son
raki uluslararasl ili§ikilerde jeopolitik yakla~lmlarm canlanmasmda en onem
Ii anahtar nokta olmu~lardlr. 

Siyasi cografya, siyasi topluluklar ile cografi unsurlar arasmdaki ili§iki
leri inceleyen ve bunlarm ozelliklerini ortaya koyan bir bilim dahdlr. Jeopo
litik ise bu analizi dl§i politikanm belirlenmesinde kullamr. Siyasi cografya 
somut manada cografi konumun ozellikleri ile nufusun yapisl ve idare sis
temi He objektif ve tasviri olarak ilgilenir. Yani ulkelerin izleyecekleri politi
ka ile ilgilenmez. Oysa jeopolitik, i.ilkelerin uiusal politikalan ile dogrudan 
ilgilenir. Metodoloji aC;:1smdan siyasi cografyadan farkhhgl bulunan jeopoli
tik, cografi bir siyasettir. 

Siyasi cografyaslyia i.ilkelerin, cografi ozellikleri ve samp olduklan 
kaynaklar, politikalanm ~ekillendirmekte degi~ik roller oynamaktadlrlar. 
Ulkenin gue; ve hedef ili~kilerini ve gue;lerin kullamlarak hedeflere ula~Ilma
S1 yolunu belirleyen hareket siyasi cografya dl§mda, bir politika tespit i~le
midir. Bu i~lem, siyasi cografya dl~mda kalan ve bu bilimden saglanan bilgi
lerle birlikte yeni bir boyut kazanan jeopolitigin ilgi alam ie;erisindedir. Cog
rafi gue;: ve be§ieri guce dayanarak olu~an giie;:ler, dunya ve bolge politikaIa
nm ~ekillendirir ve yonlendirirler. Politikalar her donemde, bu giie;: merkez
Ierine, gue;:lerin ta~ldlklan degerlere, bu gue;:lerin olu~tugu cografyanm fiziki 
yapl ve konumuna, biitiinu ile siyasi cografya ~ekillenmesi daml jeopolitik 

7 Ibid., s. 24. 

8 ilhan, Turkiye'nin ve Turk Dunyasmm Jeopolitigi, s. 4. 

9 Harm J. De Blij, Systematic Political Geography, Michigan State University, New York, John Wiley & 
Sons Inc., 1967, s. 157. 
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konuma ve gii<;lerin kart?dlkh etkile§imine gore geli§irler. Politikalar hareket 
tarzlanm ve degerlere olu§an giic;ler ve bu gii<;lerin ko
numundan kaynaklanan ~art1ar ve ozellikler belirler.1° 

Dinamik yap lSI He jeopolitik, bir canh organizma olarak ele aldlgl 
devletin biiyiiyiip geli§mesi ic;in gerekli cografi unsurlan ve olanaklan 
ara~tmr. Bu yap! onun cografi unsurlardan faydalanma konusundaki 
gayesinin bir sonucudur. Jeopolitik daha <;ok, dl§ politikamn tayininde 
cografi unsurlardan yararlamr. DolaYlslyla jeopolitigin projektOrii, daha dar 
bir alana <;evrilmi§tir. Buna kar~lhk siyasi cografyanm ilgi alam ve gorii~ 
ae;lSl daha geni§tir. 

Bu c;en;evede yapllan degerlendirmelerde sonuc; olarak siyasi cografya 
He jeopolitigin bazl noktalarda benzerlik ve mii§tereklikleri olmasma kar§m 
farkhhgmm da mevcut oldugunu belirlememiz gereklidir. Jeopolitigi tek bir 
kahp ve tamm ic;ine slgdlrmamn kapsam ve tammlamada eksik yonler blra
kacagml Hade eden Suat ilhan, jeopolitigin tammlanm §u §ekilde yapmakta
dlrll: 

Jeopolitik, diinya cografyasml, cografi yapl ve evrensel degerleri ince
leyerek, diinya, bolge ve iilke c;apmda giie; ve politik diizeyde hareket tarzl 
ara§t1rmasl yapar. Jeopolitik, politika belirlemesi amaClyla bir ulusun, ulus
lar toplulugunun ya da bolgenin jeopolitiginin degi§meyen ve degi§en un
surlanm dikkate almarak giie; degerlendirmesini yap an, etkisi altmda kaldlgl 
o giinkii diinya giie; merkezlerini, bolgedeki gii<;leri inceleyen degerlendiren 
bir bilimdir. Jeopolitik, bugiinkii ve gelecekteki politik giie; ve hedef ili§kisini 
cografi giicii esas'alarak inceler, hedefleri ve hedeflere ula§ma ko§ul ve ara§
tlrmalanm belirler. Jeopolitik biitiin giie; unsurlarmm, cografi platformun 
sahip oldugu deger ve obiir cografi verilerle politikaya verdigi yonii ae;lklar. 
Jeopolitik, biitiin tiir ve verileri ile cografyanm aktifle§mesidir, aktif olarak 
degerlendirilmesidir diyebiliriz. Cografi platform iizerinde giie; merkezlerini 
kar§lla§t1rmah olarak degerlendirir, politik diizeyde giie; ve hedef ili§kisi 
kurar. Bir devletin giivenlik ve geli§me politikasmm bilimsel zeminini olu~
turur. 

Sonue; olarak jeopolitigin temelde cografya ile politikanm kar~lhkh 
etkile~imine dayanan ve bu e;erc;evede e;e~itli yakla§lmlar ortaya koyan bir 
bilim dah oldugunu soyleyebiliriz. Global ae;ldan kiiresel, bolgesel ve yerel 
gii<;lerin genel dl§ politikalanm olu§tururken temelde bu politikalan belirle
yen stratejik dii§iincenin cografi unsurlarla Hade edilmesidir. 

Jeopolitik aslmda kendi dinamikleri i<;inde bir geli§im gosterir. Bu ge
li§im onun aym zamanda uygulanabilirligi ile yakmdan ilgilidir. Mevcut 

10 Suat ilhan, Jeopolitik Duyarllllk, Ankara, Tfuk Tal'ih Kurumu Basllnevi, 1989, s. 42. 

11 Ibid., s. 13-15. 
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jeopolitik dii~iinceler uygulanarak jeopolitik ortam (global diizeydeki ili~ki
ler) degi~mektedir. <;lkan ortama uymayan eski jeopolitik teori
lerin yerine jeopolitikc;iler yeni teoriler iiretmektedir. Ashnda her donem ic;in 
o donemin mevcut giic;lerine ve bu giic;lerin ortaya <;lkhgl cografyamn ozel
liklerine gore jeopolitigin esaslanmn yeniden belirlenmesinin daha geh;ekc;i 
bir di.i~iince yontemi oldugunu belirtmemiz gerekir. Bu kar~lhkh etkile~im 
jeopolitigin uygulanmasmda ve uluslararasl ili~kilerde karar verme siirecin
de c;ok onemli bir rol oynamaktadlr. 

Jeopolitik, pratik uygulamada degi~ik diizeylerde degi§ik amac;lan 
glider. Siiper giic;ler diizeyinde global c;en;evede gerc;ekle~tirilen geli~imi 
yonetmek amac;lamrken, bolgesel giic;ler diizeyinde global diizeyde ortaya 
C;lkan C;lkar <;atI~maslm bolge bazh kullanmak amac; olmakta ve nihayet dev
let (orta ve kiiC;iik devletler) diizeyinde ise uluslararasl ili~kilerde mevcut 
egilimleri anlayarak iilke ic;in terdhte bulunma, jeopolitigin bu diizeydeki 
temel amaCl olmaktadlr. 

J eopolitigin Dii~iiniirleri ve Geli~im Siired 

<::e~itli tammlamalarma yer verdigimiz ve giic;lerin hiikmetme ve hakimiyet 
kurma ideallerinden kaynaklanan ve cografyanm siyasi yorumu 1?eklinde ele 
alabilecegimiz jeopolitik, isim olarak bilinmemekle beraber, fikir boyutunun 
eski kavimlerde de bulundugu anla1?llmaktadlr. Toplum He cografi mekan 
arasmdaki ili~kiler, insanlann daha 0 zamandan beri dikkatlerini c;ekmi1?tir. 
Kavram, anlam itibanyla tarihte milattan once eski Yunan'da Heredot (M.a. 
485-425), Platon (M.a. 427-347), Aristo (M.a. 384-322), Strabon (M.O.63-
M.S.24) gibi tarihc;i ve dii~iiniirlerin yaphgl devlet iledevletin iizerinde ya
~adlg1 toprak arasmdaki baglanhyl inceleme c;ah~malarma kadar eski bir 
gec;mi~e sahiptir. 

Aristo'nun site devleti ve c;evre ili~kileri iizerine c;ah~tlgl, iklimlerin in
san ve medeniyet iizerindeki tesirlerini ara~hrdlg1 bilinen bir ~eydir. islam 
dii~iiniirlerinden ibn-i Haldun (1332-1406), goc;ebelikten §ehir-yerle§iklige 
gec;i~ ile devletin ilgisini kaleme ahrken, c;evre ko§ullarmm tesirleri iizerinde 
durmu~tur. Ancak politikada ilmi cografyamn unsurlarma 15. yiizylldan 
itibaren yer verilmeye ba§lanml~tlr. Bunda cografi ke~iflerin rolii biiyiiktiir. 
Franslz hukukc;u Montesquieu (1689-1755) be~eri faaliyetler ve siyasi olay
larda cografi faktorlerin tesirlerini incelemi1?tir.12 Siyasi Cografya kavramml 
kiiltiir diline kazandlran Turgot (1727-1781) ve onunla birlikte A.Comte 
(1789-1857) gibi pozitivistlerin <;ah~malan sonucu cografyaya determinizm 
fikrinin girdigini soyleyebiliriz. Daha sonralan cografyanm bir birim haline 
gelmesine biiyiik katkdar saglayan Kant (1724-1804), cografyaya doganm 

12 Umit Hassan, ibn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi, Ankara, Ankara Universitesi Yaymlan, 1982, s. 
18-19. 
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temeli olarak bakrml? ve bundan soma jeopolitigin temel kuramClla-
rmdan cografya hakkmdaki bu gorii~lerinden 
olduk<;a ve bu fikirleri gelh;ltirdigini gormekteyiz . 

.... "r"n" inkIlabl He ba~layan ve globalle~me ile devam eden tarihi sii
re<;te cografya ve politika, anlam ve kapsam itibanyla biiyiik oranda degi~ik
lige ugraml~tlr. Bu siire<; i<;erisinde iilkelerin maddi ve manevi yapIlarmda 
koklii degi~iklikler meydana gelmi~, politik endi~elerin ve tercihlerin aglrhk 
merkezini, ekonomik faktorler te~kil etmi~tir. Politika, cografyanm ekono
mik ve be~eri unsurlarmdan istifade etmekle yetinmemi~, doktrinlerini 
kurmak i<;in cografyada yeni unsurlar aramaya ba~laml~hr. Bu dii~iince ha
reketi, modern cografyanm dogmasml saglaml~ ve modern cografyamn bi
limsel bulgularma day anarak insanhga yon verme arzusu da, jeopolitik bi
liminin geli~mesini saglaml~hr. Sonu<; olarak Heredot ve Aristo'dan Ratzel'e 
kadar <;ok saylda bilim adaml tarafmdan Heri siiriilen ve geli~en fikirler, 19. 
yiizylhn sonuna dogru teoriler halini alml~hr. 

Jeopolitik bilimi birinci diinya sava~l ile birlikte <;ok daha hlZh bir ge
li~me gostermi~tir. Ozellikle diinya hakimiyeti miicadelesi ~eklinde ger<;ek
le~en 1. ve II. Diinya sava~larmm jeopolitik teorilerin <;ok fazla etkisinde kal
dlgml soyleyebiliriz. I. ve II. Diinya sava~n genel olarak Londra-Paris-Berlin
Var~ova-Moskova ana hattmda devam etmil?tir. Bu hat Kara Hakimiyet Teo
risinin yolunu izlemi~tir. Bu terimi ilk kez kullanan Rudolf Kjellen'e (1864-
1922) gore jeopolitk, "cografi organizma veya mekan i<;inde fenomen olarak 
devletin tetkik" meselesidir.13 isve<; Goteborg Universitesinde devletler hu
kuku hocahgl yapmll? olan Kjellen, Friedrich Ratzel'in gOrUl?lerinden olduk
<;a etkilenmil?tir. 1916 yllmda yaYlmladlgl "Devlet, Bir Hayat $ekli" kitabm
da ilk defa jeopolitik terimini kullanan Kjellen, devletin varhgml yine devle
tin giiciinde gormiil?tiir.14 

Jeopolitigin diger kurucularmdan sayllan ve Miinih ve Leipzig iini
versitelerinde Siyasi Cografya hocahgl yapml~ Alman bilim adaml Friedrich 
Ratzel'e (1844-1904) gore ise "devlet bir hiicreden meydana gelen bir orga
nizmadlr. Devlet gelil?me ve yayllmayl arzu eder. Devletin yayllmacl politi
kasl, ilkel ve kii<;iik devletler dl§andan istila yoluyla olur." Hatta Ratzel "Bu 
ki.i.C;iik gezegende sadece bir biiyiik devlet i<;in gerekli yer mevcuttur." diye
rek yayllmacl ve somiirgecilik ruhunu ortaya koymu§tur.15 Ratzel devleti 
gerektiginde kuvvete bal?vurmak sureti ile saha kazanan ve boylece organla
nna noksan gelen glda ve diger ihtiya<;lanm karl?llayan ve tatmin eden bir 
uzviyet olarak miitalaa etmektedir. $iiphesiz devleti bir organizma olarak 

13 Suat Bilge, Milletlerarasl Politika, Ankara, Ankara Universitesi Yay., 1996, s. 101. 

14 Erol Miitercimler, 21.yuZYII ve Turkiye, istanbul, Giincel Yay., 2000, s. 90. 

15 Ramazan Ozey, "Tiirk Diinyasl'run Jeopolitik Onemi ve Ba~hca Problemleri", Avrasya EtUdleri, No 
20: Ozel Say!, Yaz-2001, s. 85. 
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He birHkte jeopolitigin 
,-,.£.",,>JlU""'" L Diinya sava~mdan sonra un;~ln.<! 

biiyiik inglltere, Fransa, ARD. kendi ihtiya.;lan a,>: .. "lllUCU 

tige onem vermi~lerdir. ingiltere, imparatorlugunun .n a,,,> ...... , 

rni"",,,,,n.r""O;:l ve ozelHkle Almanya'nm ke~fetmek 

Jeopolitik ARD 'de I. 

n",~,,~o.'n .• n JE!OlXllitllkOnemi ve Balihca Problemleri", s. 85. 

ve Bat;;hca Problemleri", s. 85, 

Bat;;hca Problemleri", s. 85. 

22 Miitercimler, 
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Sava~mdan II. Diinya Sava§ma kadar daha c;;ok bir siyasi cografya niteligi 
gostermi~tir. AB.D. II. i<;in gerc;;ek anlamda jeopolitigi 
on ozelHkle II. 
yiik 
Birligi'nin a;;amasma gelinceye kadarki tarihi siirec;;te jeopolitige 
onem verdigini ve ilgi gosterdigini belirten hic;bir kaynak yoktur. Ara~tIrma
Ian daha c;ok strateji, ideoloji, tarih, cografya ve ekonorni gibi alanlarda ger
<;ekle~tiren SSCB, daglldlktan sonra jeopolitik He ilgili daha uygun bir ortam 
ortaya <;lktlgl ic;;in olsa gerek, bu alanda <;e~itli teorik <;ah~malan da bu za
mandan soma ba~laml~t1r. 

bitimiyle birlikte siyasi cografya ve jeopolitik <;a
aonel:ne girildigi soylenebilir. Sava~ sonras! uluslararasl 

sistem, drarnatik bir ~ekilde degi~tirmi~, stratejik <;ift kutup
lulugu ve niikleer caydmclhgl ortaya <;lkarml~hr. Turn bunlann temelinde 
ise siiper giic; arasmdaki ideolojik, kUltiirel, politik ve cografi alanda re
kabet etme amaCl ve dii~iincesi yatmaktadlr. 24 

Boylece II. Diinya sava~l sonuna kadar bir <;ok iilkede jeopolitik iize
rindeki tarh~malar onernini korumu~tur. Fakat jeopolitigin ozellikle toprak 
kazarumlanru hakh C;;lkarmak ic;in kotiiye kullarulmasl, II. Diinya Sava~mdan 
sonra gozden dii~mesinde etkili olmu~tur. Jeopolitik, ozellikle Alman bilim
dler tarafmdan diinya sava~lan slrasmda Ulke topraklannm geni~letilmesi 
amacma yonelik olarak kullarulml~br. Bu tiir bir jeopolitik anlayl~m temeli
ni, Alman cografyacl ve sosyal bilimci Ratzel'in XIX. yiizyllm son on yllmda 
ortaya koydugu, devleti bir canh orgaruzma olarak ele alan ve geli§imi i<;in 
toprak kazarumlru hakh kIlan gorii§leri olu§turmaktadlr.25 Diger taraftan 
teknolojik geli~me, iilkelerarasl <;e~itli yeni ula~lm tiirlerinin geli~tirilmesi, 
bolgeler arasl uzakhklarm kiic;iilmesi, uluslarm baglmslzhk anlaYl§larmdaki 
degi~iklik; klsaca globalle~me, cografyarun eski onemini yitirmesine yol a<;
ml~, globalle~me He birlikte cografya eskisi gibi onemli olmaktan <;lkml~t1r. 

Fakat ~u da bir ger<;ektir ki global1e~me jeopolitik onem ve anla~maz
bklan bitirmerni~tir. Ozellikle Sovyetler Birligi'nin dagllmasl ile ba~layan 
yeni siirec;;te diinya dengeleri alt iist olmu~tur. Cografya ve cografi konu
mun, uluslararasl ittifaklan belirlemede temel <;lkl~ noktasl olma ozelligini 

23 Ibid., s. 92. 

24 1945'den soma Jeopolitik kavramlar ve yakla~unlar hakkmda ayrmh bilgi i~in bkz: John Lewis 
Gaddis, Strategies of the Containment, Oxford, Oxford University Press, 1982. 

25 S. D. Bmm ve K. A. Mingst, "Geopolitics", Michael Paccione (der.), Progress in Political Geography, 
Londra, Croom Helm, 1985, s. 41-42; Aynca Bkz. Franco Farinelli, "Friedrich Ratzel and the 
Nature of (Political) Geography", Political Geography, Cilt 19, No 8, Kaslffi 2000, s. 943-955; Ratzel, 
"Politische Geographie" eserini 1897 yilmda yayunlaffil~ttr. Bu eser cografyanm yeni anlayl~l ba
kunmdan ortaya konan ilk sistemli ~ah~ma olma iizelligine sahiptir. 
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yineledigi ve uzun bir zaman boyunca da bu ozelligini yitirmeyecegi bir 
surece girilrni~tir. Z. Brzezinski, bu konudaki degi~imi ~u ~ekilde Hade 

DIllS devletler dunya sisteminin temel birimleri olmaya devam etrnek
tedirler. Buyuk-guC; rnilliyetc;iligin gerilemesi ve ideolojinin sonrnesi kuresel 
politikalann duygusal ic;erigini azalthysa da ... arhk bic;imleri daha uygar 
olma egilimi ta~lsa bile toprak uzerinde rekabet hala dunya olaylarma dam
gaslru vurmaktadlr. Cografi konum bu rekabette bir ulus-devletin dl~ once
liklerinin taruml ic;in hala bir hareket noktasldlr ve ulusal topraklarm buyuk
liigu de statu ve gucun onemli Olc;utlerinden birisi olarak var olmaktadlr.26 

Sonue; olarak jeopolitik ortaya attlan yeni kavram ve olu~umlarla 
bolgesel ve iC; jeopolitigin yaru Slra dunya jeopolitigini de giindeme 
getirrni~tir. HiC; tarh~maslz ekonominin giinumuz dunyasln,da <;ok onemli 
bir yeri vardlr. Ancak klasik unsurlara dayah parametreler, gucu aC;lklamaya 
devam etmektedir. Amerika'run yapmakta kararh oldugunu aC;lkladlgl Irak 
operasyonu, Filistin-israil c;at1~malan, <;e<;enistan sorunu, Avrasya yer alh 
kaynaklan i<;in verilen mucadele, temel bir yakla~lmm daha uzun YIUar 
jeopolitik a<;lklama unsuru olacagml gostermektedir. Cografya sava~mak 
ic;indir ,27 

JeopoIitigin Dnsurlan 

Teknolojik geli~me He birlikte askeri ve politik alanlarda sadece fiziki degil, 
ayru zamanda be~eri ve ekonomik cografyanm da dikkate ahnrnasml zorun
lu kllml§lhr. Bu durum, jeopolitigin tek ba~ma bir bilim dah olmasml sagla
yan temel dinamiktir. Bu gun ic;in jeopolitik, cografyarun tUm unsurlanru 
kullanrnakla birlikte, bu unsurlar, jeopolitigin kapsamlru smlrlandlran ve 
dolaYlslyla sonuc;lanru onemli Olc;ude etkileyen faktorlerdir. Jeopolitik bili
minin ilk teorisyenlerinden ingiliz Cografya ProfesorU Halford J. Mackinder, 
1887 ytlmda yazdlgl makalesinde, cografya ve siyasi cografya uzerindeki 
goru~lerini §lU ~ekilde aktanyordu: 

Cografya nedir? Bu sorunun sorulma zamaru gelmi§ltir ve yarutt da 
verilmelidir. Ben cografyarun ba§lhca i~Ievini, toplum ic;indeki ins an He bOl
gesel olarak degi§len c;evresi arasmdaki etkile§limi inceleyen bir bilim dahdlr 
diye tarumlanmaslru oneriyorum. Elbette ki etkile§lim incelenrneden once 
etkile§lim halinde olan unsurlar tahlil 'edilmelidir. Bu unsurlardan biri degi
§len c;evredir. Bunun incelenrnesi, fiziki cografyanm i~idir. Fiziki cografyarun 

26 Zbigniew Brzezinski, Buyuk Satran~ Tahtasl - Amerika'nm Onceligi ve Bunun Jeostratejik Gerekleri, 
istanbul, Sabah Kitaplan, 1998, s. 37-38. 

27 Erol Miitercimler, "Cografya Sava~mak i~indir !!!", 11 Mart 2002; 
http://www.digimedya.com/default.asp?yz=23&h=3293 (Eri~im Tarihi: 16.09.2002). 
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Jeopolitigin unsurlan 
mik, politik ve askeri gii«;lerden zaman zaman, 

ki bazl dii~iiniirlerf bu unsurlardan sadece birisine Ull .... t:iJ,1\.. 

Giiciin ana unsuru nooir, gii~ hepsi 0-
nemlidir. bir jeopolitigin bir unsurunu dikkate alan 
gorii~, doktrin ve teoriler uygulamada ba~anh olamaml~br. Zaman i«;inde 
her giiciin ahenkli ~kilde degerlendirilmesi, ve kullamlmasl 
gerekir. Uluslarm gii«;lerinin nereden geldiginin ara~hnlmasl ise, toplu bir 
jeopolitik degerlendirmeden ge<;er. Ekonomideki geli~menin sosyal hayata 
etkisi, her ikisinin askeri giice etkisi ve tek tek veya ayn ayn politikaya 
S1maSl, onemli bir inceleme, ara~t1rma konusudur ve ancak bu ~kilde ger
<;ekle~en cografyaya dayah jeopolitik bakl§la sonuca ula~llabilir)2 

2!l Halford J. Mackinder, "The and Methods of Ge<)gt',iph:y" Pmceedirt'Zs of the Royal 
Geographical 1887, s. 141-160. 

29 ilhan, Jeopolitik Duyarltllk, s. 21. 

3ll Miitercimler, 21. Yuzytl ve Turkiye, s. 93. 
, Leslie Lipson, Demokratik Uygarl!k, Ankara, iii' Bankasl KUltiir Yay., 1984, s. 137. 

32 Snat iilian, "Joopolitik ve Tarihle ili$kileri" Belleten em XLIX, 195, Arahk 1985, 1986, 
s.607. 
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objektifliligi, 
ve milliyetine 

hemen 
yayllmak 

II. Dunya Sava~l sonunda, Sovyetlerin yaYllmaslru 
onlemek uzere farkh teoriler suruyordu. Farkh jeopblitik nazariye sahip-
lerinin ayru cografyaya farkh degerlendirmeier yapabilmeleri 0 

jeopolitik<;ilerin sahip olduklan diinya goru~leri, milliyetleri ve ideolojileri 
He yakmdan alakahdlr. Jeopolitik, uluslararasl ili~kilerde zaman bagh olarak 
degi§ebilecegi unutulmadan ele ahnabiIecek dinamiklerden biridir.34 

Klasik Jeopolitik Teoriler 

Jeopolitik alanda bir <;ok olayl a<;lklama amacma yonelik kurallar ve yasalar, 
sistemli bir §ekilde diizenlenerek teoriler !?eklinde ortaya konmu~;lardlr, Jeo
politigin ilgi alarurun, uygulamadaki etkinliginin, bugiine kadarki geli§mele
rin anla~l1masl ve bu alandaki dii~iiniirlerin tanlnmaSl h;in teori niteliginde'
ki gorii~lerin bilinmesi ilhan, jeopolitik teorileri genel olarak iki 

33 ilhan, Turkiye'nin Turk Dunyasmm leopolitigi, s; 8. 

34 Yumaz Tezkan; "Jeopolifik Sihirli Bir Formill (mii?)", Turkiye ve Dunyada Yarm Dergisi, Mayts 
2002. . 
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grupta toplarru';lor. Bunlar; kuvvete dayah teoriler Deniz Hakimiyet ve Hava 
Hakimiyet teorileridir ve gerc;ekte \o~nlukla askeri stratejiyi temel alan ve 
askeri stratejinin cevap arayacagl konulan ic;erir. Cografi verilere dayah teo-
riler ise Hakimiyet ve Kenar Ku~ak teorileridir,35 

Kara Hakimiyet Teorisi 

ilk jeopolitik leori olarak arulan bu teori ingiliz Halford J. Mackinder tara
fmdan ortaya konmu~tur. Jeopolitik bilimi He ilgili esas gorii~lerini ingiliz 
Kraliyeti Cografya Cemiyetine sundugu Tarihin Cografya Mihveri (The 
Geographical Pivot of History-1904) adh tebliginde aC;lklaIm~tlr. Bu sunu~ baZl 
ara1?hrmaCllar tarafmdan jeopolitikarun temel c;ah~maSl olarak nitelendiri
lir.36 Bu teblig He Mackinder daha onceki siyasi cografya c;ah§malanndan 
esaslar C;lkararak jeopolitigin gelecekteki bilimsel geli§imi ic;in bir c;erc;eve 
ortaya koymu§tur. 

Mackinder, giiciin ve dolaYlslyla bu giice sahip devletlerin, kara ve 
deniz giicii (devletleri) olarak slruflandmlabilecegini ve tarihi siirec; ic;erisin
de kara ve deniz giidi. dengelerinin degi§ebildigini, fakat yeni uluslararasl 
global sistem ic;erisinde diinya egemenligini kara gii<;;lerinin saglayacagml 
savunmu§tur. Yine Mackinder'e gore bir devlet ic;in cografya aC;lsmdan en 
uygun yer "merkez" bolgesidir. Mackinder, kara gikiiniin ortaya C;lkhgl 
merkezi ise Avrasya'run iC; bolgesi olarak gormii§ ve bura ic;in ilk olarak 
Geographical Pivot of History (Tarihin Cografi Mihveri), daha soma ise 
Heartland (Kalpgah) adlru kullanml§tIr. Mackinder'e gore bu alan "diinya 
adasl" iizerinde diinya genelinde bir gUC; merkezi olu§turacak §ekilde ve 
kendi kendine yeterli olabilecek nitelikte bir bolgedir.37 Mackinder Asya, 
Avrupa ve Afrika'nm,. bir biitUn olarak "diinya adasl"ru ve Asya ve Avru
pa'nm da yine bir biitiin olarak Avrasya'yl olu§turdugunu soyleyerek 
Kalpgahl bu kltanm merkezinde belirlemi§tir. Hel1rtland, "diinya adasl"m 
kontrol etmek ic;in anahtar bir b(jlgedir. (Harita-l) 

Doguda Sibirya, Batlda Volga, Kuzeyde Buz Denizi ve GUneyde 
Himalayalar ile Slmrlanan alam Heartland (Mihver Alan - Kalpgah - Pivot 
Area) olarak kabul eden Mackinder, daha soma bu slmrian geni§leterek Av
rupa Rusya'smm tamamlm merkez bolgesi ic;inde miitalaa etmi~tir. Merkez 

35 ilhan, Turkiye'nin ve Turk Dunyasmm Jeopolitigi, s. 9. 

36 Halfold J. Mackinder'in jeopolitik konusundaki "alt~mlan ~unlardlI: "The Scope and Methods of 
Geography", s. 141-160; "The Geographical Pivot of History," Geographical Journal, Cilt 23,1904, s. 
421-437; Democratic Ideals and Reality, New York, Norton, 1962 (ilk basun 1919); "The Round 
World and the Winning of the Peace," Foreign Affairs, Temmuz 1943. Tfun yazllan i"in ise, 
Democratic Ideals and Reality, New York, Norton, 1962 (Orijinal bask! tarihi 1919). Bu konuyu ele 
alan diger bir onemli kaynak; W. H. Parker, Mackinder: Geography as an Aid to Statecraft, Oxford, 
Clarendon, 1982. 

37 Mackinder, Democratic Ideals and Reality, s. 262. 
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bolgesi tarumml yapan Mackinder, dunyamn geri kalan klsmlm da sahlp 
olduklan ozelliklere gore jeopolitik bolgelere aylrml~hr. Buna gore merkez 
bolgesini kontrol eden iki onemli ku~ak vardlr ki bu iki ku~akta oluf?turula
cak giic; merkezleri, merkez bolgeye egemen olabilecek guciin yayllmasml 
onleyebilecektir. Merkez bolgesini kontrol eden ku~aklar ~unlardlr:38 

1- ic; (Kenar) Ku§ak (Inner or Marginal Crescent-Rimland-ic; Kenar Ay): 
Merkez bolgesinin c;evresinde, Almanya, Avusturya, Balkanlar, 
Turkiye, iran, Pakistan, Hindistan ve (in'i kapsayan ku~aktIr. 

2- Dl§ (Kenar) Ku§ak (Outer or Insular Crescent-Dllj KenarAy): ingilte
re, kuzeybah Afrika, Avustralya, A.B.D. ve Kanada'dan olu§an ku
§akhr. 

Harita-l: Halford J. Mackinder'in Jeopolitik Modeli 

Mackinder, teorisini zamanla geliljtirerek merkez bOlgesini Bahya 
kaydlrml§ ve c;ok bilinen tezini §U §ekilde sonuc;landIrml§tlr: "Dogu A vru
pa'ya hakim olan, Merkez Bolgesini kontrol eder; merkez boigesine hakim 
olan, "dunya adasl"m kontrol eder; "dunya adasl"na hakim olan dunyaYl 
kontrol eder."39 

Mackinder konu ile ilgili olarak ortaya koydugu teoriyi birkac; kez dE 
gi§tirmi~, son olarak 1943 yllmda yaymladlgl The Round World and t1 
Winning of the Peace ba~llkh makalesi ile Heartland'm dogusunda yer ale 
Dogu Sibirya ve Sovyet Dogu bolgelerini Heartland'dan C;lkarml§, bu bol, 
ic;in yeni bir Lenalan" (Lena nehrinden alman isimle) kavramlm da geli§t 

38 Mutercimler, 21. YuzYll ve Turkiye, s. 99. 

39 Mackinder, Democratic Ideals and Reality,s. 150. 



LULl.""""" olarak ongormii~tiir. Bu nedeniyl? 1930 
y1l1an sonunda Alman askeri yonetidleri aynhga dii~mii~f 1938 yllmda da 
siirgUne gonderilmi~tir.41 

Ratzel'in devleti canh bir organizmaya benzeten ve insam da bunun 
hareket verid unsuru olarak ongoren (Devlet h;i Alan) gorii!?lerini temel 
alarak geli!?tiren Haushofer'm, hayat alamna olup onu geni~letmeninf 
orgUtlemenin, komuta ve yonetim gUcii iistiin olan insan topluluklarmm 
dogaI bir hakkt oldugunu ele alan ve Nazi doktrinin cografyasal yoniinii 
olu~turan "Devlet i<;in Hayat Alam" kuramlmn bugUn i<;in uygulaytclsl ola-

40 Mackinder ve Heartland Teorisi'neait daha ayrmtlh bilgi ic;:in, bkz., Charles Clover, "Dreams of the 
Eurasian Heartland", Foreign Affairs, 78, Mart-Nisan 1999, s. 8-10; Jean Gottlnan, "The Backgrotmd 
of Geopolitics", Military Affairs, ~ 1942 s. 197; Gearoid 6 Tuathail, "Problematizing Geopolitics: 
Survey, Statesmanship and Strategy", Transactions of the Institute of British Geographers, Cilt 19, 
1994, s. 260-270; Alfred Vagts, "Geography in War and Geopolitics", Military Affairs, Cilt 7, Yaz 
1943, s. SO-90; Bilgin Erdogan, "ABD'nin Orta Asya Siyaseti", Orta Asya Turk Cumhuriyetleri, Mim 
KemalOke (der.), istanbul, Alia, 1999, s. 230; Sami Karanusrr, Turkiye'nin Siyasi Meseleleri, istan
bul, Osmanh Ara~trrmalan Vakft, 1994, s. 187-194. 

41 Geoffrey Parker, Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century, New York, St. Martin's 
Press, 1985, s. 51-86. Ayrica bkz: Derwent Whittlesey, "Haushofer: The Geopoliticians", Edward 
Mead Earle (der.), Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler, Princeton, 
N.J., Princeton Uillv. Press, 1943. 
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sava§an 

bir 
VL,'OLUJMC; ABD'nin giivenliginin 

poHtikada ~killenme 

nin onune alabilecegi en analitik ara<; olarak kullanml~hr. 

Mackinder'in c;;ah;;malarml derinligine ara1?t1ran Spykman, Mackinder'in 
Hakirniyet Teorisine kar~lhk, Kenar Ku~ak Hakimiyet Teorisini ortaya 

diinyaYl Mackinder gibi hemen aym jeopolitik 
-,v'rTn,,, olmakla birlikte, diinya kontrolii anahtar bolge olarak 

Rimland'm jeopolitik onernini vurgulaffil~ ve savunmu~
tur.44 gore merkez bolgesine degil, onu ku~aga hakim 
olan "diinya adasl"na ve soma diinyaya hakim olabilir. Spykman, Balkan
lardan <;in' e kadar olan bolgenin (Rimland) temel hareket noktasl oimasl 
geregini one siirmii§l, sorunun A vrupa ve Asya'daki kenar ku;;ak iilkelere 
kimin hakim olacagl ile ilgili oldugunu belirterek bu bolgenin AS-D. hari
cindeki (Sovyet Rusya) gii<;lerin egemenligine ge<;mesi durumunda <;embe
rin bab stratejisini, ozellikle AB.D.'yi <;ok biiyiik bir tehlikeye sokacagml 
iddia etmi~tir. Spykman, kendi tezini "Mackinder'in miitelaSl yanll~hr. Ya~h 
diinyamn politik gii<;leri i<;in bir slogan olacaksa ~u §lekilde olmahdlr : Kim 

42 Mert Bayat, "Sttateji-Tarih-Cografya ili~kileri", 1.Asked Tarih Semirteri Sunumlart, Ankara, ATASE 
B~k., 1983, s. 41. 

43 Parker, Western Geopolitical Thought, s. 102-119. 

44 Nicholas J. Spykn:lan, The Geography of the Peace, New York, Harcourt and Brace, 1942, s. 43. 
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Rimland'l kontrol ederse Avrasya'ya hilkmeder; kim Avrasya'yl kontrol 
ederse Dilnyaya hilkmeder" ~eklinde ozetler.45 

Mackinder'in Kara Hakimiyet Teorisi He aym cografi degerlendirmeyi 
kullanan Spykman'm Kenar Ku~ak Teorisi, merkezden dl~a degil de dl~tan 
merkeze geli~meyi milmkiln gormektedir. Yani Spykman'a gore Kuzey A
merika'ya olan Gilney Amerika, Avustralya ve Afrika'ya hilkmeder; 
bu topraklarda hakim olan gilc;, Bah Avrupa, Balkanlar, Gooey, Gilneybab 
ve Gilneydogu Asya'ya ve sonuc;ta Dogu Avrupa ve Asya'nm tilmilne hilk
meder. Spykman, modem devletlerin kendi kuvvet durumlarml, stratejik ve 
siyasal dil~ilncelerini ancak dilnya oh;eginde yilrilttilkleri takdirde koruya
bileceklerini belirterek, gilvenlik politikaslmn cografi faktOrlerle planlanma
Slm jeopolitige uygulaml§tlr. Dolaylslyla bu bakl§ a<;lSl ashnda, Amerikan 
kiilturilnun ve hayat tarzlmn tum dunyaya yaygtnla§hnlmaslmn bilimsel bir 
zelninini te§kil etmektedir. Spykman, dilnya hakilniyetini sadece AB.D. 
aC;lsmdan ele almakla, bu hakilniyetin yalmz ve yalmz kendi iilkesi tarafm
dan saglanabilecegini iddia etmi§ ve dogal olarak AB.D. tarafmdan da 0-
nemli bir destek gormu§tilr. 

Pratik uygulamada Spykman, AB.D.'nin dilnya okyanuslanndaki ils
tilnliiguniln yam Slra Avrasya'ya hakim olabilmesi i<;in de Rimland iilkeleri
nin ABD. kontrolii altma gec;mesine yonelik c;aba gostermi§tir. Bu c;erc;eve
de Spykman'm jeopolitik fikirleri II. Dilnya Sava§l somaSl donemde NA
TO'nun kurulmasma ve geni§leme silrecine onemli ol<;ilde etki etmi~tir.46 
Aynca J aponlarla ve Kore He ikili ili~kilerin geli§tirilmesi bu teorinin bir 
uygulamasldlr. Aynca Kore ve Vietnam sava§lanmn kenar ku~agm gilc;len
dirilmesi ve merkez bolgesine hakim olan SSCB'nin kenar ku~ak uzerinde 
hakimiyet kurmamasl ic;in yaplldlgml belirlemek milmkilndilr.47 Mackinder 
He Spykman'm global modelleri ve teorHeri arasmda, Spykman'm pratik 
uygulamaya aglrhk vermesi, yonelmesi ve sonuc;landlrma giri~imi, en bil
yilk farkhhgl olu§turmaktadlr. Mackinder'in modelinde kara ve deniz gilc;le
ri arasmdaki dengelilik ebedi bir c;ab~ma olarak degerlendirilmi~ olmakla 
birlikte, Spykman' a gore bu c;ah~mamn sonucul1da bir taraf ebedi bir zafer 
kazanabilecektir. 

Deniz Hakimiyet Teorisi 

Dilnya hakimiyeti ic;in deniz hakimiyeti esasml savunan bu teori, Amerikah 
Amiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914) tarafmdan geli~tirilmi~tir. Mahan, 
Amerika Deniz kuvvetlerinde gorevli bir Amiral ve tarihc;idir. 1886-89 ve 
1892-93 tarihleri arasmda, donanma tarihi ve stratejileri konusunda ders 

45 Ibid., s. 43. 

46 ilhan, "Jeopolitik ve Tarihle ili~kileri", s. 615. 

47 llhan, Turkiye'nin ve Turk Dunyasmm Jeopolitigi, s. 10. 
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verdigi Amerika Harp Kolejinde ba~kanhk btilunmu~tur.48 
jeopolitikc;i jeopolitik 

kavramlru kullanmayan Mahan, kuvvet-
lerinin rohinii inceleyerek diinya hakim olma 
geregini vurgulaml~tlr. Mahan deniz giiciinun korunmasl ve i<;in 6 
faktOriin etkili oldugunu belirlemi~tir. BunIar; cografik konum, iilkenin fi
ziksel yaplsl (ki bu iilkenin dogal klyl ~eridinin yaplsldlr), cografi alan, nii
fus giicii, toplum yapIsl, iilke yonetim yapIsldlr.49 

Mahan'm, <;ah~malannda daha <;ok Avrupa He Atlas okyanusunun 
kuzey klsmlrun tarihi iizerinde yogun1a~ml~tIr. Rusya!run bulundugu ve 
Asya durumundaki bolgeyi, gibi ge<;irile-
meyen bir ve kesintisiz olarak degerlendirmi~tir ve bu bolgede 
giiciin kimin elinde olabilecegini tespit <;ah1?lr. Mahan, diinya 
miyetinde, Rusya kara gildi ile ingiliz deniz gilcii arasmdaki miicadelenin 
halen devam ettigini belirterek, bu <;ab~ma ve miicadelenin Asya'nm 30. ve 
40. paralelleri arasmda (Man<;urya'dan Tiirkiye'ye kadar olan bOlge) kalan 
"miicadele bOlgesi"ne hakim olma amacma yonelik oldugunu iddia eder. 
Deniz hakimiyetinin kara giiciine oranIa iistiin oldugunu belirten Mahan, 
Avrasya'Yl <;evreleyen kara iistlerine dayanarak diinya hakimiyetinin Ame
rika tarafmdan kurulacaglru; AB.D., ingiltere, Almanya ve Japonya'run 
Sovyet Rusya ve c;in' e kaqn birle~ecekleri ve ancak bu sayede c;in'in kontrol 
altma ahnarak Sovyet Rusya'run ku(?ahlabilecegini iddia eder.50 Alfred 
Mahan'm deniz egemenligi sorunlanru ara(?hrdlgl ve konu ettigi (?U eserleri 
jeopolitikanm geli(?iminde onemli etkiler yaratrru~hr: The Influence of Sea 
Power upon History, 1660--1783 (1890), The Influence of Sea Power upon the 
French Revolution and Empire, 1793-1812 (2 vol., 1892), Life of Farragut (1892), 
The Life of Nelson, the Embodiment of the Sea Power of Great Britain (2 vols., 
1897), Sea Power in its Relation to the War of 1812 (1905), ve From Sail to Steam 
(1907). Daha sonraki ylllarmda AMahan, konu He ilgili bir<;ok makale de 
yazml~, aynca bunIarm dl~mda denemelerinin ayn baskIlanru da diizenle
yerek yeniden ele alml(?hr.51 

A Mahan'm ortaya koydugu eserlerinde, iilkelerin uluslararasl ili~ki
lerinde ticaretin biiyiik oneme sahip oldugunu, diinya iizerindeki sava~la
nn, diinya ol<;eginde ger<;ekle(?ebilecek ticaret h;in miimkiin oldugu kadar 
olumlu ko~ullara ve avantajlara sahip olmak i<;in meydana geldigi iddiasm
da bulunur. Bunun i<;in Mahan, XVII., XVIII. ve XIX., yiizyll tarihleri iizerin-

48 Http://encyc!opedia.com/html/m/mahan-a1Lasp#MOREPICS (Eri~im tarihi: 10.04.2003). 

49 Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, Boston, Little-Brown, 
1890, s. 28-81. 

50 Alfred Thayer Mahan, The Problem of Asia and Its Effect upon International Politics, Boston, Little
Brown, 1900. 

51 Http://www.bartelby.com/227 /0828.html (Eri~im Tarihi: 10.05.2003). 
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attlan teorinin, 
likle hava giidine geli~meleri ve elde 

ki; XX. ytizyilm ikinci yansmda 
run fikirleri, ko~ullarla birlikte geli~mekte Jeopolitik bilimi 
ve cografya arasmda varolan etkile~im dolaylslyla jeopolitigin gelh"mesi ve 
uygulamasl global seviyede olu~an sistemin geli~imini ve bu geli~imin ko
~ullanru da etkiliyordu. Hava hakimiyeti teorisyenlerinden Sachaklian' a 
gore eger merkez bolgesinin dayandlgl temel, kara ile deniz kuvvetleri ara
smdaki miicadele bu kuvvetlerden birisi ile aym nitelikte olan bir ii<;iin-
eii kuvvetin oniine almmamasl i<;in hi<;bir neden yoktur. 

II. Diinya Saval,n'nda Bah miittefiklerinin kazandlgt zafer dolaYlslyla 
jeopolitikada deniz ve hava hakirniyetinin iistiinlugiinii savunan aklmm 
geli~imi, bu uygun ortamda kesintisiz devam etmi~tir. Bununla birlikte bu 
siire<;te KHaushofer'in Alman (Nazi) ideolojisine yakm olmaslrun etkisi 
kara hakimiyet teorisinin iistiinliigiinii savunan aklmm ve hatta 
jeopolitikamn geli~mesi i<;in ciddi bir engel olmu~tur. Ne Avrupa'da ve ne 
de SSCB'de jeopolitik biliminde yeni <;ah~ma~ar uzun bir sUre yapllmaml~tIr. 
A vrupa'da klsmen de olsa ortaya <;lkan ve yaymlanan yeni dii~iineeler var 

52 Miitercimier,21 .. Yiizyzl ve Tiirkiye, s. 95. 

53 Ramazan 6zey, Jeopolitik ve Jeostratejik Apdan Tiirkiye, istanbul, Mariiet Yay., 1998, s. 47. 

54 Miitercimier, 21. YiiZY11 ve Tiirkiye, s. 100. 
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olmu~tur. 

tamamen UC;'~">l,U 
termi~ ve hava hakimiyeti teorisi 
gi-astropolitik) soylenebilecek Lr""''''''Tli::l,nn 

taya <;lkmasma neden olmu~tur. sonu<;landmhml] ve bilimsel <;er<;e-
vesi belirlenmi~ bir dii~iince olmamakla birlikte bu 
smdan biiyiik bir stratejik onem Hava ve balistik 

ve ABD arasmda var olan denge, SSCB'nin, ABD'nin 1980'H 
yillarda bal]lafugt sava~ kar~l bir kuramamasl 

Dogu Blogu'nun ve sonrasmda da SSCB'nin c;ok onemH bir 
donemec; olu§turmu~tur. 

BOylece Mackinder'in hava hakimiyeti taratmdan 
~u ~eknde ele almml~br : flHeartland'a hakim olan Dogu Avrupa'yt kontrol 

Bu giic; diger hava taraftndan durdurulmaz "dunya 

55 MiitercimIer, s. 101. 
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hava kuvveti iistiinliigiine sahip olmaSI 
poUtik ortaml yaratan en 

yukandaki olan 
miicadeledir. ARD. He giri~tigi bu ustiinliik 

<;lkmasl onun <;okii§iindeki en onemli etkendir. ABD.'nin 
diger hava giicii ve hatta uzay giicii 

etme amacma doniik c;;ah/?malan, bu teoriler bazmda de
c;;ok anlamhdlr. gerek gerek haberle/?me ve 

onemli bir alandlf ve bu alarun hiikmetme ve 
konusunda geli§mesi ise son ylllard~ ya§anan bir siirec;;tir. 

II. Sava~l1'ndan sonra diinya iizednde gerc;ekle§en bolgesel 
krizlere ve sava§lara baktlglmlzda (Vietnam sava§l, Panama ve iran krizleri, 
Korfez ve AB.D.'nin Irak miidahalesi), bu miicadelelerde iilkelerin 
stratejik dii§iince ve hareket tarzlan aC;;lsmdan onemle degerlendirilebilecek 
sonw;lar elde etmek miimkiindiir. Bu miicadeleler, hava giiciiniin iisrunliik 
kurma ve bunu siirdiirme konusunda diinya politikasl ve stratejisi ic;indeki 
yerinin tartl§llmaz oldugunu gostermektedir. Ancak hava giicii ic;;erisinde 
kullarulan tiim unsurlar da dahll olmak iizere olu§an hava kuvveti iistiinlii
gii her §ey demek degildir. Hava kuvveti, giiciinii karadan almaktadlr. Son 
yiizyllda ya§anan bOlgesel krizlere ve sava§lara bakbglmlzda hava hakimi
yeti iisrunliigii ic;;in sHah ve teknolojik iisrunliigiin biiyiik etken oldugunu 
ancak bunun do. her zaman ic;;in ba§anya ula§tlrmayabilecegini, ancak kara 
ve deniz kuvvetleri ile desteklenen hava kuvvetinin onemli bir stratejik giiC;; 
oldugunu gormekteyiz. 

Jeopolitik bilimi aC;;lsmdan 21. yiizyll global degi§imi dikkate ahndl
gmda, jeopolitigi hiikiimsiiz kIlmadan, hava giiciiniin miimkiin oldugu ka
dar geni§ietilmesi ve geni§ alana yayllmasirun saglanmasl ve bununla birlik
te jeopolitik kuramlarmm temel prensiplerinde de global degi§im ko§ullan
na uygun degi§ikliklerin yaptlmasl gerekmektedir. "Hava Giicii Jeopolitigi" 
veya "Uzay jeopolitigi" kavramlan hava iistiinliigiiniin saglanmasl aC;;lsm
dan giicii bu anlamda farkh tarumlayan kavramlar olarak kar~l1mlZa C;;lkmak
tadlr.S7 19. yiizylhn jeopolitik teorisyenleri (Mackinder, Spykman, ve c;;e§itli 
Alman kuramcllan) hava ve uzay (astropolitik) ile ilgili noktalan, teorileri
nin dl§mda tutmu§lardlr, ki jeopolitik yakla§lmda uzay teorisi ozellikle as
ked anlaYl§taki geli§imin bir sonucudur. Bu siirec;;te, hava giicii yakla§lmlrun 
konusu, fiziksel c;;evrenin askeri ve stratejik yonetiminin nasil olacagl ile ilgi
lidir. Bu noktada uzay bir istisna olamaz. Ancak bu, ulusal giic;;lerin kulla
rulmasmda farkh bir taktik gerektirir. Heniiz uzay jeopolitigi ile ilgili her
hangi bir kuram veya kuramcl yoktur ancak, 21. yiizyllda, onceki donemler-

56 Ibid., s. 103. 

57 Alexander De Seversky, Air Power, Key to Survival, New York, Simon and Schuster, 1950, s. 2. 
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de ele alman jeopolitik yakla§lmlar kadar arbk uzay jeopolitigi yakla§lmlan 
da ahrup incelenecektir. Ekonomik ve teknik ama«;larm temel slralama
smda son on yll i<;inde biiyiik degi§iklikler olmu§tur. Bumann en onemHle
rinden biri artlk uzaya gonderilecek uydu ara<;lan vaSltaslyla elde edile
cek olan bilgiler ve bu bilgilere dayah olan gii«;tiir. <;in Giiney Pasifik'te 
diinya <;evresinde al<;ak diinya yoriingeleri belirlemek amaclyla yerkiire 
iizerinde ozel noktalar tespit etmek ic;;in diplomatik ve ekonomik bir taklm 
giri§imlerde bulunmakta, Fransa ve Avrupa Uzay Ajaf\Sl, insanslz uzay a
rac;;lan konusunda <;ah§malar yapmaktadlr. Buradaki temel nokta uzay giicii 
iistiinlii@nii elde etmek suretiyle diinya hakimiyetini saglamakhr. 58 

ABD'nin 1980'lerden soma giindeme getirdigi "YIldlz Sava§lan Proje
si", NASA'run dey uzay modiilleri vasltaslyla uzayda siirekli insanlarm ya
§abilecekleri istasyonlarm kurulmasma yonelik <;ab§malan, hava hakimiyet 
teorisinin 21. yiizylldaki anlaYl§lrun ornekleridirler. ABD Ba§karu Ronald 
Reagan zamanmda temelleri ablan YlldlZ Sava§lan projesi, SSCB'nin «;okii
§iinde de onemli bir rol oynaml§ olmakla birlikte bu proje c;;en;evesinde <;e§it
Ii fuze sistemlerinin ara§tlrma ve geli§tirme projeleri ic;;in bugiine kadar top
lam 70 milyar dolar harcanml§tlr. Ylldlz sava§lan oncelikle ABD'nin "§er 
ekseni" olarak tarumladlgl iran, Irak ve Kuzey Kore gibi kendisini dogrudan 
tehdit ettigine veya edebilecegine inandlgl iilkeleri etkileyecektir. Elbette bu 
ulkelere ba§aklan da eklenebilir. Her durumda burada soz konusu olan Ul
keler, ABD'nin kendi «;lkarlan a<;lsmda onemli gordiigii cografyalarda ken
disinden uzak ve ba§kasma yakm olmaYl tercih eden ba§kentleri kapsamak
tad!r. 

ABD'nin boyle bir projeyi hassasiyetle ve her §eyi goze alarak gerc;;ek
le§tiriyor olmaslrun global diizeyde yaratacagl olumsuz etkilerini de yadsl
yamayxz. Bu proje tamamlandlgmda zamarunda baby! doguya kar§l koru
yan ve zamanla kritik bir zeminde ABD-Avrupa dengesini kollayan silah 
denetimi ve niikleer silahslzlanma anla§malan tiimiiyle c;;okecek ve i§levini 
yitirecektir. Bu projenin dogrudan ihlal ettigi ve dolayls!yla ilk c;;okecek olan 
anla§ma ABD-Rusya arasmda 1972 yllmda imzalanan Anti-Balistik Fiize 
Sozle§mesidir. Boyle bir durumda Cin ve Rusya da sHah denetimi ve niikle
er silahslzlanma konularmda imzalanan anla~malara uzak kalacaklar, Av
rupa dahll §U an ic;;in kendilerine uzak hissetmedikleri bu iki iilke, daha yeni 
ve daha c;ok geli§mi§ stratejik silah sistemleri araYl§ma girebileceklerdir. 
Klsacasl uzay teknolojisinde ya§anan geli§melerin temelinde, hava hakimi
yet teorisinin ve aslmda tUm hakimiyet teorHeri ic;in belirledigimiz diinya 
hakimiyeti ve bunun ic;in giiC; iistUnliigii miicadelesi yatmaktadlr.59 . 

58 Evert Carl Dolman, Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age, Port/and, FrankCass, 2002, s. 3. 

59 Hava Hakimiyet Teorileri He Hgili daha aynnbh bilgi iC;in bkz: M. J. Armitage ve R. A. Mason, Air 
Power in the Nuclear Age, Urbana, University of Illinois Press, 1985; Seversky, Air Power; Alexander 
P. De Seversky, Victory Through Air Power, New York, Simon and Schuster, 1942; Giulio Douhet, 
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Cohen'in modeli En tist boliimde iki 
je05tratejik alan vardrr ki bu bOlgeler, stratejik alan ve 

jeopoHti~in klasik bakl~ a<;1S1 He 
olu~an stratejik alanlar! birbirleri He UL1lU:!~~11e~?urlr 

;xou",,-c fiziksel yapllarl ile (hareketlilik ve alan kaI:ak'terilsti:iti 
bununla birlikte bolgenin kiiltiirel ve "" .. o,l-""" 

onemlidir. Bu alanlar ve askeri-stratejik konular 
iizere her ~eyi etkilemektedirler. Bu alanlann a~gt bolgeleri, jeopolitik bOl
gelerdir ki, bu bOlgeler birbirlerine kom~u ve politik, kiiltiirel, ve eko-

The Co'mmand of the Air (Translated by Dino Ferrari), New York, Coward-McCann, 1942; 
M. Emme" The Impact Power: National Security and World Politics, New York, Van Nos:trarld 
Co., 1959; John Gooch Theory and Practice, Londra, FrankCass, 1995; Louis A. 
Sigaud, Douhet and Aerial Warfare, New York, Putnam's, 194L 

Saul B. Cohen, Geography tmd Politics in a World Divided, 2. baskt, New York, Oxford Univ. Press, 
1973,5.85. 

Ibid., s. 86-81. 
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IJDortlii stratejik merkez <u""u.,u 

bolgeler, 
Ciiney Amerika· ve 

ise, Rusya'mn bulundugu 

Cohen'e gore BolUnmU~ Ku~aklann diger b51gelerinden biri baglmslz 
GUney Asya, digeri Orta Dogu'dur. (Tiirkiye de dahildir) Bunurda birlikte, 
Orta ve Dogu Avrupa'yl Cohen "Giri~ Bolgesi"olarak tammlar kif burasl iki 
bolge arasmdaki ileti~imi ve ah~ veri~i kolayla~hran bOlgedir. Serm~ye biri
kimi ile birlikte cografi alanlara verilen nispi Onem de degigecektir. Ornegin 
gii<; merkezlerinin degi/?imi gibi. 20. Yiizyllm baglarmda kIYl jeostratejik alan 
merkezi, A vrupa' dan Kuzey Amerika'ya yonelerek degi~mi§tir. Diger taraf
tan, yetersizligi cografik bolgelerin dUnyarun c;evreselku§agml 
olu§turmaslru saglayabilecektir. ()rnegin, Cohen'in dOrtlU merkez .alanlan, 
<;ogunlukla 63 

BOlgenin altmdaki cografyalan ve dUnya sis-
temi Hade giic; He hiyerar§ik olara.k slralarurlar. Bunlardan 
bazdan muhtelif cografi alanlara olan i<;in mUcadele 
eden iilkelerdir. Birle§ik Devletler, jeostratejik da i.;inde 
duran bolgeyi kontrol veya hakim olan bir devlettir. Jeopolitik analizei-
Ier, <;in ve Rusya'nm gelecekte Ayrasya KitaSl ic;erisindeki pozisyonlan 
klmmdan miicad.ele edecekleri konusunda <;e§itli gorU§ler sUrmektedir-
Ier. 

62 Saul B. Cohen, "Geopolitics.in the New World Era: A New Perspective on an Old Discipline", 
Demko ve William B. Wood (der .. ), Reordering the World: Geopolitical on the 

21st Century, New York, Westview, 1994, s. 31. 

63 Ibid., s. 28. 
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Cohen'in Geography and Politics in a World Divided (Boliinmii$ Diinyada 
Cografya VI! Siyaset) adh eseri/ jeopolitikada yeni bir tez olarak "Boliinmtig 
Ku~aklar" ortaya atmasl baklmmda onemlidir. Genel esaslanm 
belirtmeye \ah~t1g1mlz bu modet anlayl~ itibanyla uluslararasl <;evrede olu
~an gtic,; ve kuvvetin, hak ve adalet gibi evrensel degerlerin ontinde gittigini 
belirlemesi baklmmdan onemlidir. B61UnmU~ ku~aklar modeli/ uygulamada 
Amerikan jeopolitik stratejisinde kul1amlan (Linkage Doktirini olarak da bili-
nen) politikada benimsenen bir anlayl~ olarak kar§lmlza <;lk-
maktadlL doktrini SSCB'nin Avrasya'da iisttinliigiinti yok etmek ve 
ABD'nin iistiinltigii saglayabilmesi i<;in b61tinmti~ olan bu ku~akta yer 
alan ABD'ye yakm alanlan (i.ilkeleri) birbirine baglayarak bu yonde btitiin 
Avrasya/yl baskL altmda tutmak ozetlenebilir. Ozellikle 1960'11 Yillar
dan itibaren ABD'nin izIemi~ oldugu uluslararasl politikada bu tezin genel 
i<;erigini bulabilmek miimkUndtir. Hindi<;ini sava~lan, iran ~ahl'nm ve Pa
kistan'm desteklenmesi/ Dogu Blogunun dagllmasl He sonuc,;Ianan Dogu 
A vrupa'daki muhalefetin desteklenmesi, modelin pratikte uygulandlgma 
dair birkac; omektir. 

Jeopolitik c;ah~ma bize genel olarak diinya arenasmda, uluslararasl po
litik sistemin gelecekte alacagl durum hakkmda tahminler yapmamlzl ve bu 
sistem i<;erisinde uluslarm yerlerini garantileyen stratejik tercihlerin geli1;>ti
rilmesini saglayabilmektedir. Aym zamanda bu tiir bir c,;ah1;>manm temeli/ 
diinya iizerinde cografya He etkile~im ic;erisinde bulunan degi~kenlerin sayt
S1 ile de ilgilidir. Bu degi1;>kenler, teknoloji, sermaye birikimi ve ekonomik 
geli§medir. 

1980'li yIllarm sonunda iki kutuplu bir diinyamn ortadan kalkmas1 ve 
yerini tek kutuplu giic; diizenine blrakmas1/ tarihin muhtemel seyri konu
sunda yeni yakla1;>lmlarm ortaya atllmasma neden oidu. Bu yakla1;>lma "Yeni 
Diinya Diizeni" adl verildi. "Yeni Diinya Diizeni", ktsa zamanda birkac; teo
rik zemine birden oturtuluverdi. Yeni diinya diizeni ad! verilen sistem klsa 
siire i<;erisinde kaqntlanm da iiretmi~, sisteme muhalif olanlar sistemin en 
gtiC;lii silam olan kiireselle1;>meyi sisteme kar~l kullanml~lardlr. Bu noktada 
jeopolitik bilimi, hem teorik bazda ve hem de uygulamada, yeni diinya dti
zeninin iilkeler arasmda ne kadar dengeli oldugu ve zaman ic;erisinde ne 
kadar kahCl olabilecegine cevap bulmaya c;ah1;>maktadlr. 

Soguk sava1;> sonrasmda bazl Bahh jeopolitikacllar, ABD'nin zaferiyle 
sonuc;lanan ve yeni diinya diizeni olarak adlandmlan bu yeni siirec;te mede
niyetlerin yak1l11a~ma siireci ic;erisinde tarihsel rekabetle olu1;>an c;ift kutuplu
lugun sona erecegini ongormii1;>lerdir. Tek diinya dii~iincesi olarak adlandl
nlan bu dii1;>iince, diinyada geli~im ic;erisindeki tek bir evrensel medeniyetin 
ileri <;1kacaglm ve diinyamn tek merkezden yonetilecegi (The World 
Government) fikrini temel allr. Bu fikir! c;erc;evesinde xx. yiizyllda gerc;ekle1;>ti-
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rHen degi~ik projelerden ku§kusuz en onemlisi Milletler Cemiyeti ve daha 
soma da Birle~mi§ Milletler' dir. 

Yeni donemin en onemli teorisyenlerinden olan Francis Fukuyama, bu 
degi§im suredni yorumlarken liberal kapitalist degerlerin insanhgm ula§a
bildigi en yuksek degerler oldugunu iddia etmektedir. Francis 
Fukuyama'mn "Tarimn Sonu mu?" adh tezi, tarim geli§imin yeni bir anlaYl
~lm ongormektedir. Fukuyama bu makalesi He ba;;lathgl tarh~mada dunya
nm her yamndaki siyasal yonetim sisternlerinin ve ya~am anlayl~lanmn 
birbirine benzemeye ba~ladlgml iddia etmi~tir.64 Ona gore ideolojilerin belir
leyiciligi ortadan kalkml~tIr ve dunya, ekonomiye dayanan bir rekabetin 
i<;ine du~mektedir. Fukuyama'ya gore SSCB'nin dagllmasl He birlikte dun
yada son "akllcI olmayan" etkili bir sistem yok edilmi~tir. Gelecekte tum 
dunya, <;agda~ Bah medeniyetinin uzerine in~a edilecek yeni bir ban~e;ll, 
akllCl ve etkin bir diizen i<;erisinde geli~ecektir. Yeni diizenin temelinde ise 
bahh degerler, serbest ekonomi ve liberal demokrasi ideolojisi yatmaktadlr. 
Yeni diizende iilkeler ve bolgeler, do gal ekonomik merkezler <;evresinde 
~eki1lenerek akIlCl ve ban~e;l bir yapl olu~turacaklardlr. Fukuyama'ya gore 
diinya hiikiimeti, Birle;;mi~ Milletler Te~kilatmm yaplsal reformu He birlikte 
daha etkin bir yetki verildigi takdirde olu~turulabi1ir. Fukuyama'ya gore 
insanhk, tarih ic;inde ula;;mak istedigi son mutlu noktanm e~igindedir. 11 
Eyliil 2001 somas! C;lkan bir yazlsmda Fukuyama, sosyal bilimlere uyarlan
ml§ Darwinist bjr yakla~nmla, insanhgm gelecegini ~oyle tammhyordu: 

Benim kullandlglm 'tarih' kelimesi farkh bir anlam ta~lyordu. insanog
lunun, yiizylliar boyunca liberal demokrasi ve kapitalizm gibi kurumlarla 
tamrnlanan, modernizme dogru ilerlemesine ahfta bulunuyordu. 1989 yllm
da komiinizmin c;okii§iiniin arifesinde yaphglm bu gozlem, evrimsel siirecin 
diinyada daha biiyiik topluluklan modernlige dogru bir araya getirdigiydi. 
Liberal demokrasi ve serbest pazar ekonomisinin otesine baktlglmlz zaman 
geli§mesini bekleyecegimiz ba§ka bir §ey yoktu. Bu yiizden de tarimn so
nuydu.65 

Boyle bir siirec;te yeni diinya diizeni anlaYl§lmn getirdigi kiireselle§me 
gerc;egi He birlikte ekonomik yonden serbest pazar ekonomisi ve siyasi aC;l
dan da liberal demokrasi anlaYl§lmn yaYlh§l gee;ici bir surec; olarak dii§iinii
lebilir. Tarim kara medeniyetlerinin buna kar§l klsa veya orta vadeli olarak 
kendi ie; dinamiklerinden kaynaklanan geleneksel tavlrlan ortaya e;lkabilir. 
Diger taraftan Rusya'mn zaYlflamasl ile birlikte yerine bir ba§ka medeniye
tin yiikselebilmesi ihtimali de soz konusu olabilir. Samuel P. Huntington 

64 Francis Fukuyama, "The End of History?" The National Interest, Yaz 1989; Aynca bkz: Francis 
Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, Free Press, 19~2. 

65 Francis Fukuyama, "The West has Won", The Guardian, 11 Kasun 2001. 
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boyle bir yiikseli§in, Cin ve islam medeniyetlerine sahip Ulkelerden 
(Rim land) beklenmesi gerektiginin albm c;;izmektedir.66 

1993 yllmda yazdlgl 23 sayfahk bir makale He "Medeni
yetler tezini ortaya atml~, oniimiizdeki y1l1arm medeniyetler 
<;at1~masma sahne olacagml iddia etmi~tir. Huntington' a gore medeniyetler 
araSI kUltiirel farkhhklar Hkri c;;ah§malara neden olacak ve bu c;;at1~malar 
kutupla§malan hlzlandmp Hili hale doneeektir. Daha <;ok jeopolitigin kiiltii
reI yoniine aglrhk veren Hungtington, jeopolitigin, jeokiiltiir boyutunu a<;lga 

doneme girerken Huntington da Fukuyama gibi ideo
sona erdigini ve dinlerden kaynak bulan medeni

yetler donUldiigiinii ileri siirmii§tiir. "Yeni di1nyadaki miicadelenin 
esas kaynagl oncelikler ideolojik ve ekonomik degildir, befjeriyet arasmdaki bilyilk 
bolilnmeler ve hakim milcadele kaynagl killtiir olacaktlr." Huntington bu donem
de medeniyetler arasmdaki <;ah~malarm giderek <;ogalacagml ve oniimiiz·· 
deki yiizyllda diinyamn, tiimiiyle bu <;ah~malara sahne olaeagml ileri siir
mii1?tiir. Huntington, en biiyiik <;ah~mamn ise, Bah ve islam medeniyetleri 
arasmda ya~anacagml ongoriiyordu.67 Fakat bu konuda tespit edilen ile va
rolan farkhdlr. Ciinkii bugiin ya~anan c;;ah~malar uygarhklar arasmda degil, 
gii<;lii He giiciinii kaybeden, zengin ile varhgml zengine kapbran arasmda
dlr. Eger Huntington hakh olsaydl, islam Konferansl Orgiitii'niin ikiz Kule
lere saldmYl selamlamasl ve Afganistan operasyonu ardmdan Bah'ya yeni-

. den ambargo koymasl gerekirdi. Aynea Huntington'un c;;abalanm ABD'nin 
niyetlerini ortmek veya saphrmak olarak degerlendirmek de miimkiindiir. 
Zira yiizylhm1Zda ekonomik ve politik miicadeleler enerji kaynaklanm ve 
bu kaynaklarm nakil yollanm kontrol ic;;in yapllmaktadlr. Huntington'un ~u 
iddiasl c;;ekicidir: "ABD'nin iistiin olmadlgl bir diinya, daha fazla ~iddet, 
diizensizlik ve daha az ekonomik geli§me ve daha az demokrasi demektir. 
ABD'nin kahCl uluslararasl onceligi, Amerikahlarm refalu ve giivenligi ic;;in 

etrnelKle birlikte .aym zamanda ozgiirliik, demokrasi, a<;lk eko
geJleOegl ve global uluslararasl diizen ic;;in de merkezi bir oneme 

~u <;eli~ki de dikkat c;;ekicidir; Huntington'un 1991 Ylhnda 
yaylffiladlgl Dalga" (The Third Wave) adh eserinde, cliinya c;;apmda 
demokratikle~me ve bat1hla~ma siireci incelenirken islam, Kolllfiizyan, Orto-

66 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?", Foreign Affairs, Yaz 1993, s. 31; Aynea bkz., 
Samuel P. The Clash oj Civilizations and the Remaking oj World Order, New York, Simon 
and Schuster, 1996. 

67 Huntington, "The Clash oj Civilizations, s. 31. 

68 Samuel P. Huntington, "Why International Primacy Matters", International Security, Bahar 1993, s. 
83. 
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doks ve Afrika medeniyetleri Babya bir rakip olarak degerlendirilmemi~tir. 
1991 yllmda demokratikle~meye kiiltiirel aC;ldan hazlr olmadlglrn vurgula
yan Huntington'un, bu medeniyetleri, 1993 yllmda SSCB'nin Ylklh~l ile bir
likte aniden birer rakip olarak ongormesi c;eli§kisi, jeopolitik aC;ldan yeni bir 
dii§man arayl~H olarak degerlendirilebilir. Huntington'un ABD Savunma 
Sekreterligi He varolan yakm ili~kisi bu aC;lklamayl destekler mahiyettedir. 

SSCB'nin dag1l1~1 He birlikte bu iilkedeki jeopolitik c;ah~malar yeni sii
rec;le birlikte ayn bir ivme kazanml~, yeni bir "Rusya Dii~iincesininfl olu~tu
rulmasl konusunda c;e~itH yakla~lmlar ortaya ahlml~hr. Bunlardan en onem-
lisinin hareketi (Yeni Avrasyaclllk) oldugu soylenebilir. Bu hareket 
jeopolitikada cografyaya bagh teorileri temel alml§t1r ve ABD'nin zafe-
riyIe son iki kutululuktan, tek kutuplu yeni diinya diizeni ic;inde Rus-
ya'nm bolgesel bir giiC; olabileeegini iddia ederek bic;imlerur.69 

Ne kadar zaYlf olursa olsun Rusya'rnn "Yeni iki Kutupluluk Sistemi" 
olu§turmaya dogru ilerledigini iddia eden teori, bu ilerleyi~te Rusya'rnn 
elinde hala meveut olan stratejik niikleer silahlarm anahtar bir rolii oldugu
nu ongoriir. Bu silahlardan olu~an tehdit, Rusya'ya zaman kazandlraeakbr. 
Bu donem ic;erisinde Rusya yeni ortakhklar arayl~l ie;erisinde olaeak ve or
takhk kurabilecegi iilkelerden en uygunu olan giiney kom~usu iran'l sec;ebi
leeektir. iran global diizeyde Rusya ie;in bir dl~ vektOr (ortak dii~man dokt
rini) olacakhr. Medeniyetlerin yapisl ae;lsmdan her iki iilke de hiyerar~ik, 
otoriter ve toplumsal kara medeniyetleridirler. Aym zamanda boyle bir or
takhk Rusya'nm tarihi "sleak denizlere" yonelik stratejik planlanm gere;ek
le~tirebilir mahiyettedir. Sonraki a~amalarda Rusya, Uzak Dogu'da Japonya 
He Avrupa'da ise Almanya He (iki eski ABD dii~mam) ortakhk kuracak, bu 
yeni ortakhklar ie;in enerji ve dogal kaynaklan Rusya saglayacakbr. Bu giri
~imlerle birlikte Rusya, Avrasya'mn kuzeyinde bir ekonomik i~birligi ve 
stratejik ortakhk kuraeak, Giiney klyllarmda ise iran'm da ie;inde bulundugu 
iie; odak iilke He birlikte biitiin Avrasya'mn kontrol altma ahnmasl kolayla
~acakbr. ABD'nin Basra Korfezi'ndeki enerji baglanblan kesilerek biitiinle
~en Avrasya, ABD'ye yonelik giri~imleri once Afrika, Avustralya ve Okya
nusya'da tamamlaYlp sonrasmda Giiney ve Kuzey Amerika'da zafer kaza
nabilecektir. Bu ~ekliyle olu~an ve "Yeni Rus Emperyalizmi" olarak adlandl
niabileeek blogun ayaklan Rusya-Merkez-, Alman-Avrupa-, iran-islam-, 
Japonya-Pasifik- dir. 70 Ne kadar iitopik olursa olsun bu teori, Rusya yone-

69 Victor Yasmann, "The Rise of The Eurasians", The Eurasian Politician, No 4, Agttstos 2001'den 
aktaran RFE/RL Security Watch, 30 Nisan 2001. 

70 Aleksandr Dugin, Osnovy Geopolitiki, Moskova, Arktogeya, 1997, s. 214-249'den nakleden Urban 
Rusnak, Hazar Bolgesinde Petrol ve Dogal Gaz Jeopolitigi, YaymlanmaIlU~ Doktora Tezi, Ankara Uni
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, 1998, s. 67-69. 
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timinde soz sambi olan tiim liderlerin dl~ politikada temel fikir kaynagml 
te~kil etmektedir. 71 

Jeopolitik Teorilerin Genel Bir Degerlendirmesi 

Jeopolitik teoriler, aC;lklandlgl zamanki diinya siyasi ortamma gore ortaya 
konmu~ olan ve politikaya yon vermek amaclyla onerilen cografyaya dayah 
ilkelerdir. Jeopolitigin oziinde cografi esaslara bagh oimasl nedeniyle jeopo
litik teorilerinin olu~turuiurken silrekli degi~ebilen unsurlara dayamimama
SI gereklidir. Sahip olunan kara, hava veya deniz giicii He ekonomik gii<; 
oimadan sonuc; almak miimkiin degildir. Cografi bir biitiiniin pan;alan olan 
bu iiC; kuvvetin aym zamanda bir arz politikasl ic;in de bir biitiin olu~turmasl 
gereklidir. Kara Hakimiyeti ve Kenar Ku~ak teorileri bu baklmdan daha 
uzun siireli ve gerc;ege daha yakm bir degerlendirme i<;in kullamlabilir teori
lerdir. 

Heniiz geli~mekte olan bir bilim dah olan jeopolitigi, jeopolitigin ken
di unsurlarma gore de gil, jeopolitigin bir unsuru olan giiciin unsurlarma 
dayandlrmak gii<;Ierdeki ve teknolojideki her degi~iklikte teorileri de degi~
tirmek zorunlulugunu getirir. Karasl, denizi ve havasl He cografya bir bii
tiindilr. Cografyamn bir bolilmiinil kullanan kuvvetlerin ve silahlarm, jeo
politigin arz politikasmm aSll etkeni olarak kabul edilmemesi gerekir. Dola
ylslyla jeopolitik teorilerin jeopolitik oiayian aC;lklamada yeterli olup olma
dlgl tarh~mahdlr. 

Mevcut jeopolitik teorilere baktldlgmda bunlan genel olarak iki ba~hk 
altmda toplamak miimkiln goriilmektedir:72 a) Fizik cografyaya dayah teori
ler (Kara Hakimiyet ve Kenar Ku~ak Teorisi); b) Kuvvete dayah teoriler (De
niz Hakimiyet ve Hava Hakimiyet Teorisi). Ger.;ekte biltiin teoriler Kara 
Hakimiyet teorisinin dii~ilnilril Mackinder'in cografi bolilmlemesine da
yandmlmaktadlr. Mackinder ise, yalmz fiziki cografyayt, cografi konumu 
dikkate alml~hr. Diger tilm goril~ler ve teoriler, Mackinder'in cografi deger
lendirmesini bir olc;ilde de olsa benimsemektedirler. Aralarmdaki farkhhk, 
ba~langlc;taki hakimiyet noktasma veya kuvvete verilen onceliktedir.73 

Buraya kadar yukarda ele aldlglmlz tiim jeopolitik teorilerin birincil 
amaCl Avrasya'Yl kontrol etme c;abasma ve buradaki zenginlik ve potansi
yellerle diinyaYl kontrol etme idealine giden stratejik yolu tespit etmek 01-
dugunu soyleyebiliriz. Avrasya bir biitiin olarak tek bir kuvvet altmda varo
labilme flrsatrm yakalayamaml~trr. Soguk sava~ donemi sonrasmda Sovyet 

71 Aleksandr Dugin liderlij!;indeki bu hareket ile ilgili daha geni~ bilgi i"in bkz., 
http://www.eurasia.com.ru,http://utenti.lycos.it/ ArchivEurasia/#new, ve 
http://www.arctogaia.com/public/ engl. 

72 ilhan, "Jeopolitik ve Tarihle ili~kileri", s. 616. 

73 ilhan, Turkiye'nin ve Turk Diinyasmm Jeopolitigi, s. 11. 
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tehdidi ortadan kalkarken aym zamanda Dogu Avrupa'dan ba§layan ve 
merkezi i~ine alan slmrsal degi§im siiregeri, iki kutuplu dunya poli
tikaSl iizerine §ekillenen jeopolitik kuramlarmm da bUyiik ol<;iide degi§me
sine neden olmu§tur.Geli§en ve degi§en dUnyada teorilerde belirlenen bazl 
kenar ku§ak i.ilkelerinin eskiye oranla daha fazla onem kazandlklan ve kiire
sel gU-;lerin ilgi alanlarma girdikleri gori.ilmektedir. Eski SSCB topraklarm
daki biiyiik ekonomik zenginliklerin dUnya pazarlarma ula§abilmesi ve bol
ge insanlanmn bahh anlamda demokratik, ekonomik ve teknolojik ihtiya<;la
rmm kar§11anmasl i<;in belirlenen gUzergahlardaki i.ilkeler, genel jeopolitik 
konumlarmm yam Slra aym zamanda yeni bir jeostratejik deger kazannu§
lardIr. 

Her donemde diinyarun ~e§it1i bolgelerinde global ve bolgesel degi
§imler sonucunda olu§an yeni gU~ merkezleri, evrensel ve bolgesel politika
lar iizerinde etkili olmakta ve bunlan §ekillendirmektedir. Teorilerin varsa
ytmlanna uygun §artlar olu§tugu zaman, teorilerin ge~erliligi ve etkisi dU
§iiniilmelidir. Fakat aS11 onemli olan 0 giinkii dunya ve bolge gii~ merkezle
rinin durumu ve cografi konumudur. GU<; merkezleri yer ve el degi§tirebilir. 
Tarihsel siire~ i~erisinde onemli gii~ merkezleri Asya'da, Avrupa'da veya 
Orta Dogu' da te§ekki.il etmi§tir. Gii~ merkezleri yer ve el degi§tirdiginde 
teorilerin ge~erlilikleri zaYlfhyorsa, hakim unsuru, gii~ merkezleri olarak 
kabul etmek gerekir. Politikanm, gii~ merkezlerini kullanmadan <;ok, gii~leri 
geli§tirme sorumlulugu vardlr. Gii<;lerin geli§mesi ve bu geli§mede oncelik 
tespiti ise jeopolitik yakla~nmla ele ahnmahdlr. Gu~ merkezlerinin olu§u
munda eografya, eografyamn stratejik kaynak ve insan unsuru daima dikka
te ahnmasl gereken etkili unsurlar olarak du§iini.ilmelidir. insan gueii ve 
stratejik kaynaga eografya, yon ve §ekil veren platformu olu§turur. 74 C;ag
da§ jeopolitik yakla§lmlar, gii<; merkezleri ve gii~ merkezleri arasmdaki 
dengelere onem vermektedirler. Bir i.ilkenin gU~ merkezi olabilmesinin bazl 
kriterleri soz konusudur. Teorisyenler, bu kriterleri teknolojik, finansal, eko
nomik, askeri, eografi ve diplomatik alanlarda ele alml§ ve tarif etmi§lerdir. 

Fukuyama gibi determinist tarih inanClyla, insanhgm artlk §u ana ka
dar izlenen yolun sonuna geldigini iddia edenler, Avrupa, Ortadogu ve 
diinyarun diger bolgelerindeki istikrarslzhk ve birbiri ardma ~lkan sava§lar 
kar§lsmda §a§lrml§lardlr. Ortadogu, Balkanlar, Kafkasya ve Afrika'run ~ok 
farkh kiiltiirleri ve etnik yapllan i~inde banndlran bOlgeler karga§aya go
miilmii§tiir. Huntington'un yarulglsl ise aslmda dogrudan Fukuyama'mn 
tezinden kaynaklanmaktadlr. Zira evrimsel surecin diinyada daha biiylik 
topluluklan modernlige dogru bir araya getirdigi ve liberal demokrasi ve 
serbest pazar ekonomisinin otesine bakhglmlz zaman geli§mesini bekleye
eegimiz ba§ka bir ~ey olmadlgl inane!, dunya gerc;ekleri He bagda§mamak-

74 Ibid., s. 12. 
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",.,,.'h,,,.nr pazar ekonomisinin avan-
bu bugUn: hala 

ekonomilerin 
\.u .... '''m;a " .. ",,,,,,-',£1,, ger<;ek<;i dengelere oturmaSl ve hiiyiik b6liimii 

ohm "kar~lhkh kal'~lthgmOl yerini "kal'~lhkh ortakhga" bll'akmasl 

<;agll:rtlzm teorisyenlerinden biri digeri Zbigniew Brzezinski, diinya 
egemenligi kavraml He bil'likfe Avl'asya'run diinya egemenligindeki onemini 
ve roltinii yertiden gUndeme getirmi~tir. Brzezinski'ye gore Avrasya sahip 

yer aIt! kaynakian He iizerinde kiiresel miicadelenin siirdiiriilebile
satranc; tahtasldl:r ve diinya egemenligi ancak Avrasya'da egemenlik 

-"'UkU''''''''' .. saglanabi:lir. Brzezinski, Avrasya'da Fransa, Almanya, Rusya, <;in 
ve Hindistan'm biiyiik ve etkin oyuncular oldugunu, Ukrayna, Azerbaycan, 

Kore, Tiirkiye ve iran'm ise kritik olarak onemli jeopolitik mihver 
roliinii oynarlarken, Turkiye ve iran'm her ikisinin de slmrh kapasiteleri 
dahilinde aym zamanda jeostratejik olarak da etkin bir konumda oldugunu 
belirtir ,75 

Giiniimiizde SSCB'nin ylklh~l He bil'likte ol'taya <;lkan tek kumplu ve 
bu nedenle de tehlikeli olan ortamda, tek siiper gii<; olma ozelligindeki ABD, 
kiil'esel egemenligim geli~tirmek i<;in degi~ik yontemler kullarunaktadlr. Bu 
yontemler ic;erisinde ekonomik ve finansal faktOrler yanmda kiiltiirel faktor
ler de onemli birer unsur olarak yer almaktadlr. ABD'nin kiiresel egemenlik 
i<;in uygulamakta oldugu diger bir strateji ise, enerji kaynaklan ve bu kay
naklarm nakit hatlarml kontrol altma alma esasma dayanmaktadlr. 

Soguk sava~ somaSl donemi He birlikte Dogu Avrupa'dan ba~laylp 
Merkezi Asya'yr i<;ine alan bolgede ya~anan degi~im siirecinde, bu boige 
ulkelerinin cografi konumlan a<;lsmdan bil' degi~iklik olmaml~hr. Bu cograf
yalarm iizerinde mevcut bulunan siyasi ve idari yaplda ise degi~imler 01-
duk~a yava~ seyretmi~tir. Ancak Avrasya'da bulunan diinyamn en biiyiik 
enerji kaynaklarl ve diinya niifusunun biiyiik bir boliimii diger bir Hade He 
jeoekonomik olanaklal', diinya hakimiyetine giden jeopolitik kuramlann 
eSaSlrtl hala degi~tirmemi~tir. Avrasya'ya hakim olabilmek veya kontrol 
gUcunu elinde bulundurmak, diinya hakimiyeti i~in ka<;lmlmaz arayl~br. iki 
kutuplu diinya bu miicadelenin tek bil' tarafm hakimiyeti He son bulmasml 
engellemi~tir. Fakat bu gUn i<;in olu~an tek kutuplu veya <;ok kutuplu ortam, 
aym miicadelenin devam edecegini gostermektedir .76 

75 Brzezinski, Buyuk Satranf Tahtasl, s. 41. 
76 Faruk Demir, "Kontrol Edilebilir Bir Diinya i"in Yern Avrasya Jeopolitigine Ba~", $ubat 2002; 

http://www.yuksekstrateji.org (Eri~im tarihi: 16.02.2002). 
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Avrasya jeopolitigi a<;lsmdan, alan hakimiyeti ciddi anlamda zaYlfla
makta olan Rusya'mn Merkezi Asya ve Kafkasya iizerindeki askeri stratejik 
harekef tarzl, potansiyel bir tehdit arz etmektedir. BOlgeye yonelik olarak 
eski Sovyet tehdidinin yerini Rusya yeniden yiiklenmi§tir. Ancak bu alan 
yonelik olarak Rusya'mn dl~mda, geli~mekte olan <;in ve kendini asked 
alanda toparlamaya <;ah~an iran, onemli gii<;ler olarak etkinHk miicadelesin
de yerlerini almaya ba§laml§lardlr. Ekonomik ve teknolojik geli§imini biiyiik 
orand a askeri gii<;lenme anlammda kullanan Hindistan ise heniiz safml be
lirleme arifesinde iken A vrasya denklemi ic;erisinde yer edinmeye ba§laml~
tlr.77 

Avrasya'mn potansiyel bolgesel jeopolitiginin temelinde, bolgede va
rolan enerji kaynaklanmn diinya gelecegi a<;lsmdan arz ettigi onem yatmak
tadlr. Merkez Bolge (Heart of Heartland) olarak nitelendirilen Orta Asya ve 
Hazar Denizi'nde varolan enerji kaynaklan rezervlerinin kontrolii i<;in ABD, 
Rusya, <;in, iran ve Tiirkiye biiyiik satran<; oyununda rol oynayan iilkeler
dir. 11 Eyliil2001 teror eyleminin ardmdan ABD'nin Afganistan'a Klrglzis
tan'a, Ozbekistan'a ve Giircistan'a asker gondermesi, biiyiik satran<; oyunun 
hamlelerinden birini olu§turmaktadlr. ABD, bir yandan Hazar Havzasl ener
ji kaynaklarmm kontrolii ic;in c;abalarma devam ederken, diger yanda Basra 
Korfezi enerji kaynaklanmn emin eUerde bulundurulmasml saglamak ama
clyla §er ekseni i<;ine dahll ettigi iran ve Irak'la miicadele edecek, bOlgedeki 
iilkelerin muhtemel rejim slkmtllarma <;areler arayacaktlr. Klsaca ABD'nin 
enerji kaynaklarml ve bu kaynaklann nakil hatlarlnl kontrol ederek, kiirsel 
ekonomiye hakim olma ve bu yolla da diinyaya egemen olma gayretleri, 
gelecekte kiiresel jeopolitigin yoniinii belirleyecektir. 

77 Ibid. 
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