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Giivenlik Alanlnda KiireseUe§en Belirsizlik: Tiirkiye 
Nereye? 

Enver DERSAN* 

Bu (:alt!?ma, kilreselleqme silrecinde ortaya pkttgl savunulan siyasal belirsizlik ilzerine 
yapzlandmlmlqtzr. Call!?mada ilk olarak, araqtlrmaya temel tef;}kil eden kavram ve 
hipotezler tartl~11mlqf Tilrkiye gilvenlik politikalarma genel bir bakzq apSl 

Call!?mamn ikinci yansmda ABD, NATO ve AB arasmda geli§en 
algzianan belirsizlik baglammda, Turkiye sorunsalz ele 

almml~tlr. Sonu(:ta, bu incelemede ortaya konan goril~ ve yakla:;;lnl1ar temel almarak, 
Tilrkiye'nin muhtemel gilvenlik politikalarma ilif;!kin oner.melerde bulunulmu§tur. 

Anahtar kelimeler: Kilresellef;}me, Siyasal Belirsizlik, Kilresel Gilr; Merkezleri, 
Kilresel Bagzt. 

Globalizing Uncertainty in the Sphere of Security: Turkey, Quo 
Vadis? 

ABSTRACT 

This study focuses upon the political uncertainty, presumably brought about by the 
process of globalization. After first discussing some concepts and hypotheses which are 
fundamental to the study, an overview of Turkey's national security policies is 
provided. In the second part, the question of Turkey's security is taken up within the 
context of relations between the U.S.A., EU, and NATO. In conclusion, some 
suggestions related to Turkey's prospective security policies are proposed. 

Key terms: Globalization, Political Uncertainty, Global Power Centers, Global 
Covenant. 

* Yrd. Do~. Dr., <;ag Universitesi Uluslararas! ili~kiler B6iiimii Ogretim Uyesi 

lILUSIARARASlili~KilER, Cilt 2, Say! 8, Kl~ 2005-2006, s. 119-150. 
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giivenlik politikalan, oldugu gibi bugiin de kiiresel 
gii<; merkezleriyle1 siirekli bir etkiler;;im i<;indedir. Soguk 
doneminde bu etkile;;im, genelde ABD giidiimiinde kalan NATO 
tarafmdan ;;ekillendirilmi~; ittifakm giivenlik politikalan planlama 
siirec;lerinde miittefikler i<;in rehber olmu;;tur. Ne val' kif Soguk Sa va", 
somaSl donemde olugan yeni giivenlik ortammda NATO'nun bu yol 
gosterici rolii, Tiirkiye dahil, baZl Avrupah miittefikler ic;in giderek 
farkhlar;;maya ba;;lamlghr. Bumm temel nedeni, yeni giivenHk ortamma 
uyum saglamak iizere, ittifakm kurumsal yapIsl ve gorevlerinde 
yapilan onemli degh,;ikliklerdir. 

1990'11 

11 EyIiil 2001 
Pentagon'un 

kapsamh baklr;; a<;lfllm niteleyen kavramlann "kaos" ve 
"belirsizlik" oldugunu vurgulamaktadlr.2 Benzer r;;ekilde Sarkesian ve 
arkada;;lan, uiuslararasl alanm degi;;en goriintiisii ic;inde, uluslararasl 
giivenlik kurgusu ve tammlanmasmm aC;lk ve anla~nhr durumda 
olmadlgml, giivenlik alamm etkileyen kuvvetlerin de her zaman 
rasyonel davranamadlgml vurgulamaktadlr.3 Bu tespitler bir anlamda 
uluslararasl giivenlik alanmda aIgllanan siyasal belirsizligin hipotezleri 
gibidir. Birle;;mif,l Milletler (BM) Sozle;;mesi'nin siirec; ic;ersinde zaman 
zaman kiiresel giiC; merkezlerince goz ard! edilmi;; oimasl da bu 
hipotezIeri destekler niteliktedir.4 

11 EyIiil 2001 tarihinde New York ve Washington'a yapllan teror 
saldmlan bu siirecin onemli bir doniim noktasl olmu;;tur. Bu tarihten 
itibaren, giivenlik alamndaki kiiresel baf,lat tehdit uluslararasl terordiir. 
Barnett buna dayah olarak yaphgl degerlendirmede, 11 EyIiil'den soma 

1 "Kiiresel gii<;: merkezleri" kavramlyla, kiiresel boyutta siyasal etki yaratabilen iilkeler, 
devletlerarasl kurulu§lar (IGO), <;ok uluslu ~irketler ve uluslararasl devlet-dl§l kurulu~lar 
(INGO) anlahlmaktadlr. Burada temel klstas, bu oyuncularm kiiresel boyutta etki 
yal'atabilecek biiyiikliik ve etkinlikte olabilmeleridir. Bu baglamda Waltz'm tespiti $oyledir: 
"Siyasal, ekonomik ve askeri alanda rekabetin §artlan uluslararasl siyasal sistemin daha 
biiyiik birimleri tarafmdan olu$turulur." Kenneth N. Waltz, "Globalization and American 
Power", The National Interest, Number 59, Spring 2000, s. 53 

2 Thomas P. M. Barnett, 'The Pentagon's New Map, War and Peace in the Twenty-First 
Century', Cem Kii<;iik, <;:ev., Pentagon'un Yeni Haritasl, 21. YilzYllda Sava§ ve Barl§, istanbul, 
1001 Kitap Yaymlan, 3. bask!, 2005, s. 10. 

3 Sam C. Sarkesian, John Allen Williams ve Stephen J. Cimbala, U.S. National Security, Policy 
Makers, Processes, and Politics, 3. bask!, Boulder, Lynne RienneI' Publishers., 2002, s. 23. 

4 NATO'nun 1999 Kosova operasyonlan ve ABD'nin ingiltere He birlikte Mart 2003'te Irak,! 
higali buna ornektir. 
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Giivenlilc Alanmda 

benzeri 
Almanya ve Fransa olmak uzere bir klslm 

<;ekmi~ ve sonw~ta BOP 
belirsizlik, Transatlantik Diyalogu'nda 
a<;ml~hr.7 Buna kan;ahk ABD, 
bozulmasll11 <;arplCl bir bi<;:imde 
kalmaml~, guvenHk alamnda 
poHtikalanm sfirdurmeye devam etmi~tir. 

5 Barndt, Pel1tagon'ul1 Ycni Iiaritasl, s. 10. 

Belirsizlilc: Tiirkiye Nereye? 

zorunda kahTI1~; 

6 ABD Bal/kam Bush'un, Haziran 2004 tarihinde Georgia EyaJeti Sea Land adasmda yapIlan 
C-8 zirvesinde Biiyuk Ortadogu Giri:;;imi olarak ortaya aUI!;l ve yaygm bi<;imde Biiylik 
Ortaciogu Projesi (BOP) oJarak bilinen giri§im. Fa,'tan kadar uzanan bir 

demokrasinin yerle:;;tirilmesi amaClnJ 
7 Bilindigi iizere, Transatlantik Diyalogu, ABD Kanada gibi NATO'nun Kuzey Amerikah 

ile Avrupah arasmda alamnda i§birliginin 
kurumsalla~tJrlldlgl bir platformdur. Burada aynhklan, 1990'h Ylllarm 
h:l$mda, ABD'nin tek kutl1plu bir sist('mini yonelik <;abalan sonucunda 
fit! yiizune <;lkmlfitIr. 11 EyWl 2001 tarihinde New York ve Washington'da gFf/;:eklel?tirilen 
terh[ olaylan i1e bai?layan ve Afganistan ve Irak'm i~galine kadar giden si.'trec;te ise s()z 
konusu c;atlama derinle§erek devam etmi;;til'. Bu c;:atlamanm onemli bir etkeni, ABD 
yonetiminin BM Gi.ivenJik Konseyi kararlanm goz ardl ederek silahh kuvvet kullanma 
egilimini si.irdurrnesidir. 
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i<;inde ise, bir yandan etnik kokenli terorle mucadele edilirken, 
yandan AB ile biitiinlef;lme <;ah~malarma devam edilmif;ltir. 

bu gelif;lmeler, siyasal alanda kmlganhk ve istikrarslzhk 
ve bu durum, ef;lzamanh olarak dlf;l politikada manevra 

alamm daraltmaya devam etmii?tir. Ozetle Tiirkiye, kiiresellef;lme 
algtlanan siyasal belirsizligin ortaya <;lkardlgl etkilef;limler ve 

jeopolitik kaygIlar baglammda, Guehenno'nun da -diinyamlz i<;in
gibi, bir "karmaf;llkhk <;agma gir[mii?tir]; hem de bu 

karmai?lkhgm bir ilerleme mi yoksa bir engel mi oldugunu bilmeden."9 

Bu <;ahf;lmanm amaCI, giivenlik alamnda kiiresellei?en siyasal 
<;er<;evesinde, Tiirkiye'nin giivenlik politikalanm tarhi?

Bu ama<;la, once kavramsallai?hrma baglam~nda kiireselle§me 
ve belirsizlik kavramlan iizerinde durularak, ulusal, bolgesel ve kiiresel 

algIlanan belirsizlik ortammda ortaya <;lkan tehdit algIlamasl 
<;en;evesinde Tlirkiye giivenlik yakla§lmlarma ilii?kin esaslar ortaya 
konacakhr. Bu incelemelerle saptanan gorii§ler l§lgmda ise, ABD, 
NATO ve AB ii<;geninde geli§en ili§kiler <;er<;evesinde olu§turulabilecek 
giivenlik politikalan irdelenerek, 21. yiizyllm ilk <;eyreginde bu 
politikalarla ulaf;lliabilecek siyasal sonu<;lar iizerinde durulacakbr. 

Kiiresellef?en Siyasal BelirsizHk 

Kavramsallagtmna baglammda ele aldlglmlzda, kiireselle§me 
(globalization) kavraml, bir olgunun kiiresel boyutta etkile§im yarat
masuu anlahr. Ancak, Yiiksel'in verdigi tammlamada da oldugu gibi, 
kiiresellei?en bir olgunun aym zamanda evrensellei?tigini de diii?iinmek 
yamlhcl olur.10 Evrenselle~me (universalization) He anlahlmak istenen, 
bir olgunun diinyamn her kof;tesinde algllanabilir ve/veya 
uygulanabilir oldugudur. Ornegin, "depremden herkes korkar" veya 
"a<;hk, kitleleri harekete gec;irir" dedigimiz zaman, deprem korkusu ve 
a<;hgm evrensel bir olgu oldugunu (evrensellei?mi~ oldugunu) Hade 
etmekteyiz. <";iinkii biliyoruz ki, diinyanm her ko~esinde depremden ve 
ac;hk kar~lsmda biitiin insanlar bir tepki gosterir. Diger yandan, 

8 Kmlganhk oyle boyutlara Ulagml~hr ki, Bagbakan Biilent Ecevit yonetimindeki 57. -DSP, 
ANAP ve MHP'den olugan- koalisyon hukumeti, 3 KaSlm 2002 tarihi ic;in erken sec;im 
karan alml~ ve sec;imler sonunda her uC; parti de mec1is dl§mda kalmlgtlr. 

9 Jean-Marie Guehenno, 'La Fin de la Democratie', Mehmet Emin Ozcan, C;:ev., Demokrasinin 
Sonu, Ankara, Dost Kitabevi, 1993, s. 12. 

10 Yuksel'e gore, nKureselle~me kavraml, dunyadaki biitun insanlarm, gruplann, 
kuruluglann, orgutlerin ve Ulkelerin oldukc;a yogun bir gekilde kargllikh etkile~im ve ili~ki 
ic;inde olduklan ve bu durumun giderek artan olc;:iilerde devam edecegi dUl'uncesine 
dayahdlr." Bkz. Mehmet Yuksel, KilreseIle~me Wusal Hukuk ve Tilrkiye, Ankara, SiyasaJ 
Kitabevi, 2001, s. 21. 
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Giivenlik Alamnda Kiireselle;jen Belirsizlik: Tiirkiye Nereye? 

"Endonezya depremine dunyadan yardlm yaglyor" veya "Orta 
ba;; gosteren a<;hk kuresel boyutta bir etki yarattl" 

dedigimizde ise, belirli bolgede algllanan bir olgu nedeniyle kuresel 
oyunculann harekete ge<;tigini, kuresel boyutta yardlmlarm duzen
lenmekte oidugunu, konu uzerinde tartlf;lmalar ve gosteriler bi<;:iminde 
birtaklm etkilef?imlerin gelif?tigini anlatmlf? olmaktaYlz. Ancak bu 
oigularla gelif?en gudiiler kar;;lSmda, tum insanlarm, dunyamn her 
ko§esinde benzer tepkiler ortaya koydugunu one surmek yamlhcl 
olacakhr. En azmdan, bir<;:ok insamn bu gelif?melerden habersiz kalmasl 
bile ka<;:mllmazdlr. 

Ba§ka bir ornek ise iletif?imin evrensellef?mesilkuresellef?mesi 
baglanhh olarak verilebilir. "Vucut diliyle ileti;;im ev

renselle;;mi;;tir" dedigimiz zaman, bunun dunyanm her ko;;esinde 
alglianabilir ve/veya uygulanabilir oldugunu anlatmaktaYlz. Diger 
yandan, internet kanahyla ileti;;iminin kuresellef?mesinden soz 
ettigimizde ise, herkesin heryerde internet'ten yararlanabilme olgusu 
yerine, internet'le iletif?imin kliresel boyutta bir etkilef?im yarathgml 
anlatml;; olmaktaYlz. 

Bu tarhf?malar l§lgmda ornekleri <;:ogaltabiliriz. Dini inan<;:lann 
kureselle;;mesi, elektronik ticaretin kureselle;;mesi, uluslararasl terorlin 
kureselle;;mesi, koktenciligin (fundamentalism) kureselle§mesi, etnik 
milIiyet<;:iligin kiireselle;;mesi, insan haklan sorununun kiireselle;;mesi, 
a<;:hk ve go<;:ler sorununun kureselle§mesi, <;:evre sorunlanmn 
kiireselle§mesi, organize su<;:larm kureselle§mesi ve benzeri bir<;:ok 
olgunun kuresellef?mesinden soz edebiliriz. Bu <;:ahf?mada, kiiresellef?me 
kavraml He aniatlimak istenen, bir olgunun kuresel boyutta algllanan 
bir etkile§im sured yaratml§ olmasldlr. Bu baglamda, kureselle§me 
kitleleri harekete ge<;:iren ve yeni etkile§im kahplan olu§turabilen bir 
sure<;:tir diyebiliriz. 

Verilen bu tamm <;:er<;:evesinde, kureselle§me surecini tetikleyen 
olgulann irdelenmesi onem kazamr. Yukanda verilen orneklerden yola 
<;:lkilarak, bir bolgede a<;:hgm ba§ gostermesi olgusunda, uiuslararasl 
destek verebilen bir<;:ok kurulu~un harekete ge<;:mesi; diger ornekte ise, 
internet'te olu§turulan <;:evrimler kanahyla geli~en etkile~imlere bazl 
klsltlamalar getirilmesi, bu oIgularm kiiresel boyutta bir etki yaratml~ 
oldugunu -kureselle~me suredni tetiklemi§ oldugunu- anlahr. Bu 
orneklerden de anla~llacagl gibi, her iki olguda da -saghkta, 
teknolojide ve/veya sosyo-kulturel alanlarda- ortaya <;:lkan etldle
§imlerin yam Slra, bu etkilef?imieri duzenleyici rolu nedeniyle, siyasal 
alanda karar vericiler de ka<;:lmlmaz bi<;:imde surecin i<;:ine <;:ekilmi~ 
olmaktadlr. 
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alanda karar vericilerin uygun duzenlemeleri 
yetileri, suredn ba;;ka alanlara da yaYlhp yayllmamaslm 

oyuncularm da surece kahhp kahlmamasml 
, Diger bir anlahmla, esasen, her iki olgunun da 
sliredne girmi$ oldugu gen;:egi, siyasaJ alanda da bir 

yarahlmaslyla fark edilmi;; olmaktadlr, Aksi halde, cirnegin, 
n"h"",.,,>!· kanahyla surduriHen ileti;;im, bireyler arasmda yiirutiilen ozel 

bir etkiIe$im olarak kalmaya devam edecek ve orne gin bir nedenle, 
bu etkiIe$imleri haber yapmasma kadar siyasaJ a1am 

Held' e de, kureselle$me surednde siyasal 
etkiIe§imler onemlidir, 

I/[Kureselle;;me] \ok yonlli etkiler altmda ve birbirinden dikkatle 
aynhp incelenmesi gereken karmaf;l1k sure<;lerle ;;ekillenir ve 
olu;;turulur. Ancak bir ;;ey <;ok a<;lktlr: kureselle;,;me basit bi<;imde 
bizi siyasetin "sonuna" veya [siyasal alam] diizenleyid yetisinin 
<;okut;n]ne gotiirmez. Onun yerine kureselle§me, siyasal faaUyet 
§artlannm geni;,;lemesine ve siyasal ya;,;amm i<;inde yer alacak 
oyuncuIarm belirlenmesine hassas bi<;imde bagltchr, Kiire
selle;,;me, siyasetin yeni ara<;lada ve <;ok degi~ik duzeylerde 
devamml beHrler."ll 

Bu c;ah§lna, siyasal alanda etkile§im yaratmayan bir olgunun 
kiireseUe;;mekte olduguna ili$kin bir veriye sahip olamadl~mlz 

durumlar h;in, s()z konusu olgunun ktiresene~me olarak kavram
salla§hnlm,amasl gerektigini savunmaktadlr. Diger bir anlatllnla, 
giintimuzde <;:egitH dernek ve benzeri kurulu;;lann kuresel boyutta 
birbiriyle etkile;;im i<;:inde oldugu dU;;unulse bile, bunlarm siyasal 
alanda bir etkile;;im yaratmamlf? oimasI durumunda bir kiiresellef?me 
surecinden soz edilmesinin uygun olmadlgl du;;Uniilmektedir, 

Gelelim belirsizlik kavramma, Burden' a gore, belirsizlik olgusu 
kavramsal a<;ldan "toplumsal yaf?amm dogasmda val' olan 
ongorulemezlikle ilgilidir .. , Bir<;ok kaynaktan beslenebilil', degif;lik 
f?ekiller alabilir ve degi;;ik sonuc;lar dogurur,"12 Rosenau, kureselle;;me 
siirecinde ortaya <;;lkan belirsizligin, giinumiizde beslendigi kaynaklarla 
ilgili olarak f?U tespitlerde bulunmaktadIr: 

"A<;lk<;a, super gii<; rekabetinin olmamaSl karma~i1kl1g~n tek 
nedeni degildir, Teknolojik dinamikler, guvenin sarsllmasl, 

11 David Held, Global Covenant, The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, 
Cambridge, Polity Press, 2004, s. 10, 

12 Barry C. Burden "Everything but Death and Taxes, Uncertainty and American Politics", 
Barry C. Burden (der.), Uncertainty i11 America11 Politics, Cambridge, University Press, 2003, 
s.3-23. 
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Giivenlik Alanmda Kiiresellefien Belirsizlik: Tiirkiye Nereye? 

ekonornilerin kureselle;;mesi, kurulu:;;lann 
patlama, bilgi 
birle:;;mesi, demokratik 

artmasl, yogun 
ermesi ve tarihi du~manhklarm canlanmasl 
tetikleyicisidir -bunlarm hepsi daha ba~ka tepkileri de ba;;latarak 
karma~lkhgl artmrlar ve belirsizligin dogrusal olmayan bir 
bi<;;imde daimi bir ya~am bi<;;imi oldugu anlayl~nm ortaya 
<;;lkanrlar. "13 

da gerc;ekte belirsizligi besleyen 
aym kilresellefjme silrecinin temel dinamik-

Bir karfjlla;;hrma yapabilmek ve bu onermeye dayanak olmak 
Held/in kiireselle;;me silredni tetikleyen etkenler listesine bir goz 

atahm: 

II "kuresel iletif?irnin altyaplsmda bilgi teknolojisi devrimine bagh 
degif?im; 

II Dunyada yeni bilgi daglhmma bagh olarak mal ve hizmetler ic;in 
kuresel pazarlar gelif?tirilrnesi; 

* C;ok katrnanh ve <;ok [farkh] duzeylerde politikanm gelifjtirilrnesi 
sonunda ulus-devletler[in] giderek artan bir fjekilde [bir yandan] 
/I af?aglda" hareketli kentlere ve bolgesel ulusal aft gruplara 
baklyor, [diger yandan da] "yukanda" ulus ustu bolgesel ve 
kuresel kurulufjlara ve kurumlara baklyor [oImasi}; 

II Soguk Sava~m sonu ve dunyamn bir<;ok bolgesinde dernokratik 
degerlerin yaYllmaSI (buna bazl onemli tepkilerle birlikte); 

til 9/11 sonrasmda, guvenligin yamslra kitle irnha silahlannm 
yayllrnasmm uluslararasl boyuta ta~mmasl ve bir<;ok ulke 
arasmda guvenlik politikalarmda giderek buyuyen butiinlef?rne; 

~ C;evresel krizlerin derinlefjmesi ve AIDS/HIV turunden bulaf?lCl 
hastahklarm yaYllrnasl; 

@ Nufusla ilgili degif?imlere ve arh~lara bagh olarak go<;lerin ve 
.halk hareketlerinin <;ogalrnasl; 

13 James N. Rosenau, "Many Damn Things Simultaneously: Complexity, Theory and World 
Affairs", David S. Alberts and Thomas J. Czerwinski (der.), Complexity, Global Politics, and 
National Security, Washington D.C., National Defense University, Institute for National 
Strategic Studies, 1997, s. 77-78. 
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unsurlarm <;:lkmaslyla 
sivil toplumun dogu~U."14 

Rosenau'nun belirsizlik kaynagl olarak gosterdigi 
Held kureselle~menin siiriicii 

bir anlatlmla, belirsizligin kiireselle§,me siirecinde 
one <;:lkmasl bir rastlantt degil, bir baklma bir sebep-sonu~ ili§kisi 

Bu baglamda, 18. ve 19. yiizyIllarda imparatorluklar arasmda 
yapl1an antla~malarm gizli -belirsiz- kalmaslyla da baglantlh olarak, 
yuksek algllanan siyasal 

var ki, 
burada aynnhh olarak irdelenmemi~tir. 

Giiniimiizde algllanan belirsizligin ortadan kaldmlmasma yonelik 
olarak, ulusal ve uluslararasl hukuk sistemlerinin, kiireselle~me He 

~lkan yeni degerler ve beklentilere gore yeniden 
yapIlandmlmasma ihtiya~ vardlr. ihtiyaCl ortaya koyduktan 
soma altematif bir yakla~ilm olarak sosyal demokrasi projesini 
onermektedir. Tespit ve onermeleri ~oyledir: 

"Kiireseller?menin ic;inde bulundugumuz safhasl, ozellikle devlet 
politikalanna dayah bir diinyayl, yem ve daha karmar?lk olan 
kuresel politikalara ve c;ok katmanh yoneti~ime dogru c;ekerek, 
dunya duzeninin temellerini d()nur;;ttirmektedir... Alternatif 
durur? kuresel sosyal demokrasidir. [Bu proje] uluslararasl 
hukukun gelir;;tirilmesi ic;in; kuresel yonetir;;imde daha fazla 
r;;effafhk, hesap verebilirlik ve demokrasi ic;in; sosyal adalete daha 
derinden bir baghhk ic;in; c;er;;itli diizeylerde toplumun korunmasl 
ve yeniden ortaya C;lkanlmasl ve kuresel ekonominin serbest ve 
adil, kural tabanh bir ekonomik duzene donur;;ttiri.ilebilmesi ic;in 
esas ahnmahdlf."15 

Bu tespit ve onermeler, a~aglda da belirtilecegi gibi, ba§'ta BM olmak 
uzere Soguk Sava~ doneminde olu~turulmu~ ~e~itli kurumlarda reform 
~ah~malanm giindeme getirmi§tir. Tiim bu ge1i~meler ise, Tiirkiye 
giivenlik politikalarmm yeniden yapdandmlmasl siirecini tetikleyen ve 
yeni boyutlar kazanml~ olan ulusal ve uluslararasl giidiileri anlat
maktadlr. 

14 Held, Global CiJvenant, s. 11. 
15 Iield, Global Covenant, s. 162. 
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Tiirkiye Giivenlik Politikalannda Temel Ulusal Giidiiler 

Siyasal kiiresellegmenin, ozellikle gelifjmekte olan demokrasilerde 
biiyiik Ylklmlara yol ac;t1g1 bir ger<;ektir. Bunun ana nedeni, 
kiiresellegmeye uyum saglamak iizere devlet kuruluglarmda ihtiya<;; 
duyulan siyasal reformlarm zamanmda yapllamamlg olmasI gibi 
goriinse de, temelde demokratik uygulamalara iligkin <;;ogulcu bir 
kiiltiiriin heniiz ulusal boyutta i<;sellegtirilememig oimasI yatmaktadtr. 

'" Bu iilkelerde, kuresellegmenin algIlanmaya bagladlgl ilk Yillarda, bir 
yandan sosyo-ekonomik sorunlara bir istikrarSlzhk 
tablosu geli~irken, yandan da, haklardan yararlanma 
yollanm kullanan davram~ olu~maya 

gii<; bir ortaml 
biiyiitme flrsab olarak 
etken oldugu bll siire<;te, odaklanmn onemli bir kesimi, kamusal 
kaynaklarm daglhm ve kullammmda etkin rol alma yaru;ana girerler. 
Sonu<;ta ortaya <;~kan tabloda, toplumsal <;;ahgmalar, insan haklanmn 
<;;ignenmesi, yolsuzluk, sahtecilik, ka<;;ak<;lhk, teror ve organize suc;lar 
gibi yozla~malar yer allr. Bu sorunlar, bir baklma ulusal gii<;; 
merkezlerinin c;ahgma alanlanm belirler. 

Bu karmaglk ortam, <;;ok ge<;;meden siyasal alanda a<;;lkhk ve 
ongoriilebilirligin giderek azaldlg1 bir siireci dogurur. Kamusal 
kurumlar ic;;inde ve arasmda resmi olmayan oyunculann da etken 
olabildigi bir siire<; gelir;lir. Sosyo-ekonomik alana yayllan bu yozla~ma, 
zamanla siyasal alanda da belirsizligin egemen oldugu etkilegim 
adaclklan olugturmaya ba~lar. Once ulusal, soma bolgesel ve giderek 
kiiresel boyuta tagman bir siyasal belirsizlik alam geligir. Klsaca, bir 
bolgede geligen siyasal belirsizlik kiiresellef?ir,17 

Tiirkiye, 1990'lann ba~mdan itibaren boyle bir siirecin i<;inde 
oldugunu algllmmgtlr. Bu baglamda, Harp Akademileri Komutam 
Or general Nahit $enogul, Soguk Savag doneminin iki kutuplu diizeni 
yenne, belirsizliklerin hakim oldugu bir ortamm geligtigini one 
surmektedir,18 Buna paralel olarak Cumhurbagkam Sezer de, 

16 Ulllsal giir merkezleri kavramlyla, siyasi partiler, ulusal boyutta etki yaratabilen sivil toplum 
kurulu~lan, medya, biiyiik holdingler ve degi§ik rurden i~letmeler anlattlmak istenmi~tir. 

17 Siyasal alanda geli;;en belirsizlik, bu alanda one <;lkml§ oyuncular arasmdaki nesnel 
i1if,ikilerde oldugu gibi, oznel baglamda da siyasal deme<;lerde kullamlan kavramlarla 
ortaya <;tkar. Bu siirecin ba;;hca lirlinli, ili§kilerde geli§en istikrarslzhk ve gHven 
a§mmasldlr. 1997'de Gi.ineydogu Asya'da ba§gosteren bankaclhk krizinin kHreselle~mesi 
sHreci buna <;arplCl bir ornektil'. 

180rgeneral Nahit $(mogul, Avrupa Giivel1lik ve SavUI1111a Ki11lligi, Avrupa Bil'ligi VI! NATO 
jli§kilerinin GeJecegi, Tilrkiye'ye ElkiJeri, 11-12 Ocak 2001, istanbul, Harp Akademileri 
Baslmevi, 2001, s.2 
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bi<;imi ve yaplsmm, hemen hemen hic;:bir 
kaygan oImadlgml one siirmektedir.19 

bu suree;: devam etmektedir. Bu baglamda, bu siireci bir f1rsat 
ulusal ve uluslararasl guc;: merkezlerinin tutum ve 

da, c;:er;;itH turden toplumsal c;:at1$malarm term~l nedeni 
devam etmektedir. GLinilmiizde bin;ok dLi$iiniir, 

bu He tammlama egilimindedir. Omegin, 
tezini ABD 

devrimi oldugunu one 
c;:er;;itli kan:;nkhklara yol asacagma 

New York ve Washington'da gen;;ekler;;tirilen teror 
ba$layan geli~meler bu goru~leri buyuk Olc;:ude dogrular 

Soguk Sava$ somaSl donemde, ABD'nin tek yanh politikalara 
He yaygmla~an siyasal belirsizlik, terore uygun bir ortam 
ve 11 Eyli.il olaylanmn tetikleyidsi olmu$tur. Belirsizlik 
oldukc;:a iyi beslenmi$ oldugu anla~illan uluslararasl teror 

11 Eyhil'de asimetrik bir guc;: gosterisi sergilernir;;ler ve tarihi 
elde etrni$lerdir. 

Gen;:ek $U ki, 11 EyHil somasmda geIi$en guvenlik ortarnmda arhk 
tehdidin niteligi, cografyasl ve rnilliyeti oldukc,:a belirsizdir. Bugun 
kars,umzda, belirsiz bir yerde konu$lanrnl$, belirsiz bir and a 
saldlrabilecek durumda alan ve kullamlacak sHah ve yonteme bagh 

gcn;cklc1?tirilecek saldmnm sonw;:lan da belirsiz olan bir tehdit 
11 2001 olaYl bu a<,;ldan diinya siyasi tarihini degi§tirecek 

nitelikte bir olaydlr.22 Bunun temel nedeni ise, bu olaym tctikledigi 
algllanan siyasaJ belirsizligin, dunya tarihinde onceden 

19 "Harp Akademileri Konferansl.,. Cumhurba§kam Sezer: "jslam iilkeleri11in eski Cllglarda oldugu gibi 
diinya llygarlt,~ma kathda buillnabilmesi11i11 yolu, bireylerin iizgiirle§mesil1de11 ge(:l1Icktedir", 
07/04/2005, http://www.byegm.gov.tr (8 Temmuz 2005). 

20 Samuel P. Huntington, Foreign Affairs (Summer 1993, Volume 72, Number 3, pp.22-28) 
dcrgisinde "The Clash of Civilizations?" ba~hf;J ile yaYlmlanan makalesinde, uluslan dini 
aSldan ortaya koyduklan kUlhirel etkilegimler baglammda bir slmflandlrmaya tabi tutmu;; 
ve bu etkile;;imlerin yakm bir gelecekte medeniyetler arasl c;:ah§malara yol a<;abilecegini one 
sUrmU§tUr. 

21 Francis Fukuyama, "Second Thoughts; 'The Last Man in a Bottle''', National Interest, 
Number !i6, Summer 1999, s. 17. 

22 ABD Ba§kam Bush, 12 ~yli.il 2001 tarihinde ABD'nin l.lll.ls1ararasl terorie sava§ta oldugl.lnu 
d I.lyurarak bu sava§ta tertire destek veren her iilkeyi ABD'nin di.i~mal11 Han etmi§ltir. 
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gOrUlmemi~ bi<;imde kiiresene~mi~ olmasl ve ter6rle yaratllan asimetrik 

miimkiin olamaml~hr. 

merkezleri kavramsal baglamda terortin tammmda 
Bir iilkede ter6r uygulayan gruplar, ba~ka bir iilkede 

01arak adlandmlabihnektedir. Bu baglamda 
slk rastlanan <;ifte uygulama-

smm dnde biridir diyebiliriz.23 

afaSl 
korsanhgm ve toplu gc)<;lerin kiiresellcf;ltiginden 
KlSaca belirtmek gerekirse, kiireselle!;lme diinyaYl i<;inden <;;lkllmaz bir 
beIirsizHk sarmalmm i<;ine r'AI,"''>''''1'' 

gibi, Tiirkiye Cumhuriyeti son em 
politikalannda yogun ve bunun 

ulusal savunmaya biiyiik biih:;:eler 
Btiytlk savunma 

yatmmlan gedkHrecegi, bunlarm da toplumsal dokuda 
80runlara yol a<;acagl bilinen geli~meIerdir. 

Tiirkiye, yanm a81r11k Soguk Sava$ d6neminde bu sorunlarla baf;l 
edebilme miicadelesi vermif;l bir iilkedir. Soguk Savaf,l 
sonraslnda ise, teknolojik geli$meler ve toplumsal dinamiklerin 
etkisiyle, 8osyo-ekonomik alanda kahpla!;lITu$ tutum ve davramf,llar, 
toplumsal alanda yerlegik i$ b6liimti ve tabakalar;;ma hlZh degif;lim 
siiredne girmir;;, bireyin ve toplumsal gruplann beklentileri 6nemli bir 
degi$ime ugramlr;;hr. Biiyiik kentlerde vaI'Of;l kiilturu geHi;>irken, 
toplumsal normlar ve degerler, yargl sisteminin ba$ edemeyecegi 
boyutlarda ihlal edilmeye bar;;lanmlf;>, sonut;ta devlet neredeyse 

23 ROJ TV ad! altmda Danimarka'da faaliyet gosteren bir yaym kurulu§umm Tlirkiye'ye 
yonelik etnik aynhk<;! terore destek verdigi kamtlammg olmakla beraber, Danimarka 
hukumetinin bunun onlenmesi amaClyla etkin bir tedbir almama egiliminde olmas! <;arpici 
bir i.1rnektir. Bazl AB iilkelerinde buna benzer tutumlar siirmektedir. 

24 ABD Ba~kalU Bush, ikinci donem bagkanhk giirevine ba§larken Ocak 2005"te yaptlgl 
"Birligin Dunmm" (State of the Union) konu~masmda da algllanan belirsiziik durumunu 
one <;!kanm;; ve "~imdi aynada <;ok gri [alanlar] goriiyoruz" gibi bir tespitte bllillmnu~tur. 

25 So!'tuk Sava$ dlinerninde %30'la1'a varan savunma harcamalan giderek azaliml/ olmakla 
be1'aber, son Ylllarda %6'ya yakm bir savunma biit<;,:esi ile savumna harcamalan halen AB 
iilkeleri ortalamasmm lit; katma yakm durumdadll·. 
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sw;lulanm koyacak hapishane bulmakta gue;luk c;eker duruma 
Benzer :;;ekilde organize yolsuzluk sue;lan da artml~ ve iilke 

sarsar boyutlara ulaf;lml~tIr. Butun bu geli1?meler 
gucu bulunduranlann <;:ozum uretmekte 

ve gunii kurtarma egilimine girmeleri ise sosyo
tabloyu daha da kotiilef;ltirmi~tir. 

tUm bu gelif;lmelerde, kamu yonetimi alanmda geciken 
reformlar teme! etkendir. Ne var ki, toplumsal dinamikler bu 
gecikmeyle daha da ivme kazanmlf;l ve kamusal degerlerin yarahlmasl 
ve payla~Ilmasmda oluf;lan bo~lukf toplumsal boyutta algllanan bir 

belirsizlik yaratml:;;tlr. Bu dl;; politikaya da 
AB He butUnle~me silred yava:;;lamu;>, ie; politikada 

olumsuz ge1i:;;melere dayah olarak etnik ve 
beslenen bir toplumsal aynf;lma silred karf;ll 

Bu olumsuz tabloya karf;llhk, Arahk 2004 Bruksel zirvesinde, 3 Ekim 
200S'ten itibaren AB'nin Turkiye He katIhm· muzakerelerine baf;lIama 
karanm almlf;l oimasl olumlu bir gelif;lmenin ilk adlmldlr diyebiliriz. Ne 
var ki, kamu y6netimine ilif;lkin reformlarda sozu edilen gecikmenin, 
AS ile muzakereler surecinde de 6nemli duyarhhklan gundeme 
getirmesi beklenmelidir. Burada temel sorun, siyasal gucun 
payla;nmmda merkezi otoritenin, yerel otoritelerle uyumlu e;ahf;labilecek 
bir konuma getirilmesi ve sivil toplum kurulu~larmm, toplumun 
temsilcileri olarak kaynak kullammma ili~kin karal'lara kahhmlanmn 
sagianabilmesidir. Ekonomik ve sosyo-kiiltUrel alanlan dogrudan 
ilgilendiren bu reformlar, toplumsal katmanlar arasmda e;ogulcu bir 
kiiltiirun gelif;lmesi ve kahhmCl demokrasinin gue;lendirilmesine 
yoneliktir. Muzakereler surecinde, genelde ekonomik tabanh nesnel 
sorunlan da beraberinde getirecek olan bu reformlarm bir an once 
gere;ekle$tirilmeleri ve uygulama safhasma gee;irilmesi onemlidir. 
Esasen, kapsamh bir topIumsal d6nu$um projesini tammlayan bu 
e;ah~malar ile toplumsal gruplar ve siyasal gue; arasmda ortaya <;:lkacak 
etkile$imlerin, guvenlik politikalanm da kapsamh bir bi<;:imde 
etkileyecegi unutulmamahdlr. Bu baglamda, Turkiye'de son Yillarda 
daha da belirgin bir ~ekilde algdanmaya ba~laml$ olan toplumsal 
ayn$ma olgusu onem kazanml~tlr.27 Siyasal, sosyo-kiilturel ve 

26 tlgin~tir, bu ayngma surecinin oyunculan olarak, ulusal basm-yaym kurulu;;lan da 
toplumsal ayngmaYI yaygm bi~imde "beyaz Turkler, zenci Turkler" gibi kavramlarla 
gundemde tutmaya devam etmigtir. 

27 Kaslm 2005'te $emdinli, Yliksekova ve Hakkari'de halkm guvenlik gli~lerine kar;;l ;;iddet 
i~eren gosterilere kalklgrnasl, bu ayngrna siirecinin oldukc;;a duyarh bir diizeye tJrrnanrna 
gosterdiginin onemli bir kamtIdn'. 
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ekonomik alanlarda ve genelde, etnik koken, insan haklan ve dinsel 
gudiilere dayah etkile:]imlerle :]ekillenen ayn:]ma sureci, ba~ta AS 

uzere kiiresel gue; merkezlerinin de --ozellikle insan haklan 
ilgi odagl olmakta gecikmemi:]tir. 

Bu etkile:]imler sonucunda, ie; ve dl:] politikada ortaya <;lkan kaygtlar 
ve duyarh alanlar, geni~leyerek derinle;;mi;;, Ie:;: ve dl;; politika sorunlan 
ie;: gee;mi~tir. Boylece, etnik kokenli teror sorunu, Slinni-Alevi 
sorunu, insan haklan sorunu, tiirban ve laiklik sorunu gibi it,; politika 
konulanyla, Klbns ve Ege gibi dl~ politika sorunlan, ulkenin ana 
gundem maddelerini olu;;turmu;;tur. ilginc;: olmakla beraber, bir 
rastlanh olmadlgl a<;lktlr ki, aym konular AB'nin de glindemindedir. 

onumlizdeki birkac;; on Yllda, boyle belirsiz ve kaygan bir 
glivenlik stratejilerini yeniden yapllandlrmak durumu ile kar;;1 

boylesine zorlu bir siiree:;:ten ger,;mekte olan 
jeopolitik konumu, gerekse AB ve NATO He 
olmasma etkenlerle, bir bolgesel giic;: konumundadlr.28 Bu 

t,;ere;evede, guvenlik politikalanm yeniden yapllandirma iki 
temel klsltla kan;>1 kar;;lyadlr. Birincisi, Turkiye guvenlik politikalanm 
daima geni;; bir perspektif ie:;:inde ele almak durumundadlr. Ba~ka bir 
ifadeyle, smir kom;;ulan boyutunda ele almak gibi bir kolayclhk ile 
yetinecek durumda degildir. Digeri ise, siyasal belirsizlik alanmm tam 
ortasm.da yer aldlgmdan, "kendi ba~ma buyruk" ulusal glivenlik 
politikalan izlemesinin neredeyse olanakslz olmasldlr. $u hal de 
Turkiye'nin, ABD, NATO ve AB referans almarak slirdiirmekte oldugu 
guvenlik politikalan dl;;mda bir altematifi olup olmadlgmm tart1;;llmasl 
onemlidir. Bu e:;:er<;evede, a;;aglda onerilen lie:;: saptama tarh~llmaya 
deger goriilmektedir. 

Birincisi, son iki yuz Ylldlr bu topraklarda list dlizeyde gorev yapml~ 
olan devlet adamlanmn neredeyse tamaml, toplumun sosyo-ki.iltiirel 
alt yaplslm oIu~turan giivenlik, saghk, ada let ve egitimh~ ilgili 
kararlannda, genelde Avrupa'Yl model alml;;lardlr. Devletin list 
kurumsal yapllanmasmda da gene! olarak Avrupa'ya uyum kaygilan 
one e:;:lkml~t1r. Bu egilim, ozellikle 19. yuzYll ortalarmdan itibaren 
giderek yaygmla~ml:] ve toplumsal katmanlara aktanlmaya ba;;lanml;;
tIr. Atatlirk devrimleri, bu yonde ahlml;; en koklU adlmlardlr. Bunlarm 

28 Tiirkiye'nin "bOlgesel gli\" konumunu aniatmasl baklmmdan, AB Komisyonu'll.un 6 Ekim 
2004 tarihli ve Ti.irkiye'll.in ortakhga katthmma ilif,lkin tavsiyelerin sunuldugu raporda, 
"Turkiye Avrupa'nm tUm onemli kurulu!?larmda liyedir ve II. Dunya Savm;;1 somaSl 
donemde Avrupa politikasmm ~ekillendirilmesine katkl saglamada onemli rol oynaml9tlr" 
;;eklinde bir vurgulama yap11ml9 olmas! dikkat <;ekicidir. 
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ylldtr devrimlerin ve 

Tlirkiye bahYl blrakip, doguda Avrasya ve/veya 
Ortadogu'da baZI lilkelerle bir blimnlef?me slirecini se~se bile, birind 
tespitte verilen a<;Ildamalar v;agmda, Bah/dan mmliyle bir kapma 
(rupture) miimklin oIamayacak, siyasal, ekonomik ve sosyo-kiilWrel 

bah He ili$kiler edecektir. Bc)yIe bir ikilern i<;.inde, 
ekonomik ili;;kilerle siyasal ili;;kilerin birbirinden beslenerek gelif,'tigi 
savmdan ~lkllarak, Bah yerine Dogu'ya y(jnelme stratejisinin 
siyasaJ, ekonomik ve sosyal alanlarda belirsizlige neden olacagl, bunul1 

ulusal yol a~acagl 
ulusal gli<;. un--

bir bi~imde hare
bahya Sll:t <;evir-

29 Son birkar; yll i<;inde, I;e§itli kurulu~lan:a yaptmlan kamlloyu ara~tIrlnalarll\da --AS ile 
ili~kiterdeki ini~ ~lkl$lara gi}l'P degi~im gi)stel'se de- Turkiye'nin AB'ye Dye OlmaSInI 

oram (XhO-70 olal'ak bdirlenmektedir. 
30 YMar bu iinermeye ili$kin olarak bilimsel hir alan \ah~maSl yapmaml§ olmakla beraber, bu 

dncrnwyi <;e§itli toplum kcsimkri i<;inde yaptIil1 temaslar ile dersler, seminerler ve 
konferarmlarda yaptJgl gCizlem ve sorgulamalarda a priori ula;;tJl~1 bir tespit olarak vermi§tir. 

31 SiyasaJ <;:atlgmalann ()zellikle sivil-askcr i1igkilerinde ~lkma ()lasJlli~mm yliksek oJacagl 
dU$iinlilmektedir. Nitekim son zamanlardil Ust dlizey komutanlann -'~iyasal nitelikli olarak 
da yorumlanabilec:ek-- gazete deme<;leri dne I,;lkanlrnak smetiyle bir gerilirn ortanul1m 
()lu~l1lnllna yol a<;lldlgl giizlernlenmektedir. Bh. YIldlflm TUrkel', "Saym asker vatanda~", 
Radikal (Radika[jki,Pazar Eki), 27 Kasun 200S, s. 4. 
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hale gelebi
uIke" 

A<;:lkc;;a be-
bugiiniln ve ekonomik ortammda bu geli:;;mele-

giivenlik ve rerah getirecegini ongormek oldukc;;a zordur. 

D~iindi tespit ise, Tiirkiye'nin Avrasya ve Ortadogu He zaten 
ekonomik ve siyasal ili§kileri He ilgilidir. Tiirkiye'nin 

biltiinle§mesi, zaman ic;;inde bu ili§kileri daha da bilyiitecektir. 
bir anlahmla, Turkiye Bah ile kummsalla§ml§ iIi§kilerini 

Avrasya ve Ortadogu'ya da aktarabilir duruma 
bunun avantajlanm Bu baglamda, 

Denizi ve C;;lkH;ih ve petrol born 11atlarmm Anadolu 
birle;;tirilmesi Tiirkiye'nin Dogu-Bah i§birligine 

c;;erc;;evesinde ahlml~ l1nemli bir Bu geli§melerin, 
Turkiye'nin bolgesel konumuna da olumlu katkllar saglayacagl 

Esasen bu saptamamn, ba§ta ABD olmak uzere, Bahh gilC;; 
de desteklendigi bilinmektedir.33 

Bu g6ril~ler l§lgmda, Tiirkiye 
dl§layacak bic;imde ele almmasl 
bir anlamda Bah ic;;in de boyledir. Nitekim Tiirkiye bu du§ilnceden 
hareketle, AB He butiinle:;;me surecinde aktif bir diplomasi izlemeyi 
tercih etmektedir.34 Ne var ki, Turkiye gilvenlik politikalannm sadece 
AB boyutunda ele almmasl eksik vo hatahchr. \~ilnku, AB ic;inde heniiz 
devletler iistii ortak bir gHvenlik politikasl geli:;;tirilmif? degildir. 
Nitekim, KaSlm 2004'te Roma'da imza edilen AB Anayasasmda her ne 
kadar Birligin ortak dl:;; ve gtivenlik politikasmm AB organlan arasmda 
koordine edilmesi geregi yer alml§sa da, tiye tilkelerin ulusal gilvenlik 
politikalarmm sona erecegi ve ortak bir dl1;; politikamn tamamen AB 
organlan tarafmdan geli§tirilecegi konusunda baglaylCl bir maddeye 
yer verilmemi:;;tir.35 Kaldl ki, Anayasanm ilye 111ke parlamentolannda 

32 ABD'nin teror ve kitle imha silahlan ile dHnyaYl tehdit eden iilkeler i<;in kullandlgl bu terim 
THrk<;e'de genelde "haydut lilke" olarak kavramsallil9tlf!lrm~tlr. 

33 ABD ve AB'nin Hst duzey yetkilileri <;e§itli vesilelerle yaptIklan a<;lklamalarda, Tlirkiye'nin 
Islam dHnyasl i<;in laik ve demokratik ilkelerle kalkmml§ bir model olacagnu 51k 81k ifade 
etmi§lerdir. 

34 Gerek 1997 Luksemburg zirvesinden soma AB ite iliskikrin dondurulma81, gerekse 17 
Arahk 2004 Briiksel zirvesinde Ba~bakan ma~adan kalkJp gitme davram~J ile 
"Gerekirse Kopenhag kriterleri Ankara kriterlerini koyarak yolumuza devam 
ederiz" ~eklindeki aC;:lklamalan bu anlatmasl onernlidir. 

35 AB Anayasasl i<;inde (Part III, Title V, Chapter II, Article IIl-195-214) rnaddeleriyle a<;lklanan 
klslrnda, AB'nin dl;; ve giivenlik politikalanmn i§lerligi konusunda AB Hyesi tilkelerin on 
yarglslz davranarak Birligin politikalanna ve <;lkarlanna ters dH~meyecek politikalal' 
izlemesi gerektigi vurgulanmakta, ancak tiyelerin ulusal giivenlik politikalannm 80na 
erecegine i1i1;;kin bir a<;lklama bulunmamaktadlr. 
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onaylanmasl Mayls ve Haziran 2005'te slraslyla Fransa ve 
yapIlan halk oylamalan sonucunda, FranSlZ halkmm %54, 

Hollandahlarm ise %64 dolaylannda Anayasaya "hayu" oyu vermesi, 
AB liderleri arasmda, geni~leme surecini de etkileyecek boyutta 
olumsuz tepkilere yol ac;ml~tlr. 

Bu degerlendirmeler <;er<;evesinde, ozellikle BM Giivenlik Konseyi 
daimi uyesi olan Fransa ve ingiltere He NATO uyesi iilkelerin guvenlik 
politikalan baglammda mevcut konumlanm surdiireceklerini kabul 
etmek yerinde olur. Bu ko~unar altmda, AB'ye tam uye olsa bile 
Turkiye guvenlik alam AB ~emsiyesi altmda giivenceye almml~ 

olmaktan uzak kalacaktlr. Bu baglamda, NATO'nun Avrupa kltasmda 
bir giivenlik kurulw;lU olarak varhgml siirdiirmesi, en azmdan 

goriiniir bir gelecek i<;in ka<;lmlmaz goriinmektedir. Diger yandan, 
AB'nin oncelikle arka bah<;esi sayllabilecek -Balkanlar gibi- bir 
cografyada ortaya C;lkacak krizleri onlemek amaclyla adl mudahale 
kuvveti ad! altmda bir kuvvet olu~turulmasl karan da bu surec;te bir 
onem Hade etmemektedir. Zira, bu amac;la olu~turulan 60.000 ki~ilik bir 
kuvvet, AB'nin St. Malo deklarasyonu36 ile belirlemi§ oldugu guvenlik 
hedeflerini yerine getirmekten olduk<;a uzakhr. 

Klsaca belirtmek gerekirse, ortak dIg ve guvenlik politikalan 
geligtirme sorunu, henuz AB'nin kendi i<;inde de <;ozumlenmi§ degildir. 
Bu b aklmd an, Turkiye'nin guvenlik politikalanm AB'ye uyumlag
tlrmasl c;ah§malan, AB'nin kendi i<;inde tutarh ve kahcl bir guvenlik 
politikasl olugturma siirecine bagh olmaya devam edecektir. Bu ise, 
guvenlik politikaianm yeniden yapllandlrma surecindeki Turkiye'yi 
"bekle gor" gibi bir stratejiye yoneltmektedir ki, bu durum AB ilerleme 
Raporu'nda da a<;lkc;a Hade edilmigtir.37 

Turkiye gUvenlik politikalanmn AB ile etki1e~imi dIgmda, NATO
AB iligkileri baglammda Transatlantik Diyalogu'nda bag gosteren 
aynlma ile de ilintisi vardlr. Agaglda bu konu tarh~nlmaktadlr. 

36 ingiltere Ba~bakam Tony Blair ve Fransa Cumhurba~kam Jacques Chirac arasmda Kaslm 
1998 de St. Malo'da imzalanan deklarasyon, yakm bir gelecekte AB'nin dunyada 
C;:lkabilecek krizlere kar~l tek bagma kullanabilecegi bir askeri giice eri:;;meyi hedefJedigini 
ortaya koymaktadll'. ABO kamuoyu bu deklarasyonu, AB'nin bir meydan okumasl 
bic;:iminde algIiaml:;;, bu ise Transatlantik Oiyalogu'nda onemli siirti.i~melere yol ac;:ml~br. 

37 Tiirkiye'nin AB'ye katIlIm siirecine ili:;;kin 6 Ekim 2004 tarihli ilerieme Raporu'nda da 
belirtildigi iizere, "Tiirkiye kendisi ic;:in ya:;;amsal onemde gordiigii giivenlik konulannda 
AB ile birlikte hareket etmeye tereddiit gostermektedir." s. 153-154. 
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Tiirkiye Giivenlik Politikalarmda Uluslararasl Giidiiler ve 
Transatlantik ~lkmaZl 

Soguk Savag doneminde A vrupa guvenlik politikalarmm 
gekillendirilmesinde NATO bagat oyuncu, ABD ise NATO' daki 
konumu nedeniyle bu politikalann bagat miman olmugtur. Bu iligkiler 
agl <;;en;evesinde, NATO'nun Kuzey Amerikah ve A vrupah uyeleri 
arasmdaki i~birligi, Transatlantik Diyalogu olarak bilinen bir forum 
i<;;inde ele almmaktadlr. Bu diyalog forumu, Soguk Savag somaSl 
donemde ABD'nin tek yanh politikalarda lsrarh bir tavlr sergilemesi 
nedeniyle bozulmaya ba~laml~tIr. Bu baklmdan, 1990 ba§larmda AB 

Ortak DI§ ve Guvenlik Politikasl (Common Foreign and Security 
Policy-CFSP) olu~turulmasl <;ah§malarma hlZ verilmesi bir rastlantt 
degildir. Bunu takiben, Kaslm 1998'de Fransa ve ingiltere arasmda 
imzalanan ve yukanda sozu edilen St. Malo Deklarasyonu ise, bu 
sure<;te onemli bir kilometre ta§ldlr. Zira, bu tarihten itibaren 
Transatlantik Diyalogu'nda goz ardl edilemez bir <;atlama ba$laml~t1r. 

A vrupa kanadmm St. Malo deklarasyonu ile bir adlm one <;lkar gibi 
davranmasl, <;;ok gec;meden Atlantik'in diger yakasml da rahatslz etmig 
ve orada da ah$llml$m dl§mda siyasal ve toplumsal tepkiler 
dogurmu§tur. Bunlar arasmda ilgi uyandlran bir a<;lklama, donemin 
ABD Dl§igleri Bakam Madeleine Albright'm 7 Arahk 1998 tarihinde 
Financial Times'da C;lkan bir yazIsmda yer alml§ttr. Albright'm bu 
yazlsmda, AB'nin kendi guvenlik politikalanm olu$turma girigi
mierinde, NATO He bir kopma, ikileme ve aynmClhk (Deco up ling, 
Duplication, Discrimination) yarahlmamasma ozen gosterilmesi ge
rektigini vurgulanmaktadlr.38 Yazlda "talimat verir" tarzda bir uslup 
kullamlml$ oimasl dikkat c;ekicidir. 

11 Eylul 2001 olaylan tum bu geli$meleri olumsuz yonde etkilemi~ 
ve Transatlantik i~birliginde liderler arasmda bir sogukluk surecine yol 
ac;ml~tlr.39 ABD'nin bu baglamda, Mart 2003'te ba~lathgl Irak sava~mda 
ozellikle NATO'nun devreye sokulmamasma ozen gosterilmi~ oimasl 
dikkat c;ekicidir. Turn bu geligmelerden soma, ABD ile AB arasmda 
guvenlik igbirliginde daha buyuk bir kopma olmasl beklenmese bile, 

38 Burada "kopma" kavraml ile, taraflann NATO ile kurulmu§ olan giivenlik alamndan 
aynlamayacagl belirtilmekte, "ikileme" kavrarru giivenlik alanmda oncelikle NATO 
imkanlanmn kullamlmas1I11, benzer imkanlara yatmm yapllmamasml anlatmakta, 
"aynmClhk" kavramlyla ise ozellikle 0 tarihte -Tiirkiye dahil- AB iiyesi olmayan NATO 
iiyelerine kar~l bir aynmClhgm yapllmamasl gerektiginden soz edilmektedir. 

39 ABD Savunma Bakam Donald Rumsfeld'in 22 Ocak 2003'te yaphgl bir komt~mada, Fransa 
ve Almanya'nm BM gorii~melerinde Irak operasyonuna ka~l <;lkmalarma ahfta bulunarak, 
bu iilkeler i<;in "ya~h Avrupa" benzetmesi yapml~ olmasl, bu siireci sembolize eden <;arplC1 
bir <;lku;; olmu§tur. 
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AB'nin guvenlik alamnda ABD He yan~maC1 bir tutum i<;:inde olmaya 
ilil;ikin gorii~ler gu<;: kazanml~hr. C)zetIe, Transatlantik 

Soguk Sava~ giinlerindeki dostane ili§kilerine geri 
artlk zordur. 

Diyalogu'nda ya~anan bu c;atlama, Ttirkiye guvenlik 
politikaianm ii<;: boyutta etkilemi~tir. Birincisi, Tiirkiye giivenlik 
politikalannm NATO'ya uyumla~trnlmasl zorunlulugu nedeniyle 
geli~en kaygIlar; ikincisi, AB'de olu~turulmasma <;:alv;nlan ortak gii
venlik politikalanna Tiirkiye'nin de angaje olmasmdan dogan yii
kiimliilii.kler; u<;:iinciisii ise, Tiirkiye'nin, ABD ile ikili antla§malarmdan 

sorumluluklanm yerine getirmede ortaya <;:lkabilecek duyar
hhklardlr. 

Ttirkiye-ABD ili9kilerine bakllacak olursa, 1990'11 yJllann 
itibaren Balkanlar, Kafkaslar, Ortadogu ve Afganistan'a 

politikalannda Tiirkiye, ABD ile yan yana durmaya ozen 
Irak i9gali oncesinde 1 Mart 2003 tarihli hiiktimet 

tezkeresini TBMM'nin kabul etmemesi karan hari<;: tutulursa, Soguk 
Sava~ somas! donemde Ttirkiye-ABD ili9kileri ge1i9mi9 ve istikrar 
bulmu~tur diyebiliriz. Bu baglamda, Tiirkiye'nin jeopolitik konumun
dan yararlanmayt on planda tutmak iizere geli9tirdigi ili9kilerin ba~anh 
oldugu dti~tintilmektedir. 

Tiirkiye-AB ili~kilerinde ise durum bundan farkhdlr. Orada 
giivenlik alanmdan <;:ok siyasal ve sosyo··kUltiirel alanlarda sorunlar 
yaganmaktadlr. Siyasal boyutta, Yunanistan'la <;:oziim bekleyen Klbns 
ve Ege sorunlan ic;inde ozellikle Klbns sorunu, Tiirkiye giivenlik 
politikalanm yakmdan ilgilendirmesi baklmmdan onemlidir. Sosyo"" 
kiiltiirel sorunlar isc, insan hakian ve demokratik ozgiirlLikler 
temelinde AB ile biitiinle;;me siirecinde giindeme gelmi;; olagan 
sorunlar olarak degerlendirilebilir. Ancak, burada da ozellikle etnik 
kokenli aynhk<;l terorle bagianh kurulabilecek duyarll alaniarm 
olUgmaSl, TLirkiye giivenlik politikalanm dogrudan ilgilendirmesi 
baklmmdan oIduk<;:a biiyiik onem arz etmektedir. 

Genel anlamda, gerek Klbns, gerekse etnik kokenli teror sorununda 
Tiirkiye'nin ABD desteginden yararlanml;; oldugunu dLigi.inebiJiriz. Bu 
baglamda, Klbns sorununun <;:oziimii amaclyla hazlrlanan <;:ah;;malarda 
(Annan Plam gibi) Kuzey Klbns Tiirk Cumhuriyeti'nin giivenligini 
saglamakta olan Tiirk Silahh Kuvvetleri'nin -a~amah bile olsa- adadan 
<;ekilmesi gibi duyarll konularda, ABD'nin Tlirkiye'ye baskl yapmaml;; 
oimasI onemlidir. Benzel' $ekildc, ter(jr1e miicadele kapsammda -PKK 
ter(jr orgiitii bagmm yakalanmasmda- verilen destek He Haziran 
2005'te NATO Terorle Mucadelede Miikemmeliyet Merkezi'nin 
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(TMMM) Ankara'da faaliyete ger,irilmesi, guvenlik alanmda Turkiye-
ili~kilerinin yakm i~birligi i<;inde yurutUlmeye devam ettigini 

()l1('mli geli~meler olarak kaydedilmektedir. 

de~~prlendirmeler sonucunda,onumuzdeki 15-20 yllhk bir 
Turkiye'nin ulusal boyutta ele alman guvenlik sorunlarmm 
etnik velveya dini temelli boltieu ve aynhk<;l terorun yer 
soyleyebiliriz. Aynea, Kuzey Il'ak'ta baglmslz bil' Kurt 

devletinin kurulmasl durumunda ise Turkiye, gel'ek ulusal, gerekse 
dengelerde r,e~itli dinamiklerin harekete ger,tigi ve ~iddetin 

arttJgl bir surecin i<;ine r,ekilme durumu He kar~l kar~nya kalabileeektir. 
Bu si.irecin geli$mesi olaslhgl, ulusal boyutta Turkiye'nin yumu~ak 
karmm olu$turmaktadlr. 

Bu <;en;;evede ortaya konacak gi.ivenlik politikalanmn 
nwsinde iki etken goz anunde tutulmahdlr. Birincisi, 
algllanan jeopolitik kaygllann Turkiye'nin ir, ve dl~ dinamiklerini e~ 
zamanh olarak hareketlendirebilecek nitelikte olmasl; ikincisi ise, 
Turkiye guvenlik politikalanmn genelde kuresel gti<;~ merkezlerinin 
politikalanyla daimi bir etkile~im i<;inde bulunmastdlr. bai~lamda, 

uluslararasl gtivenlik alamnda ve i:izellikle sHah kullal1lmma ili~kin 

tartl~malarda son geli$melerin yakmdan izlenmesinde yarar vardlr. 
Zira, BM s()zle$mesi uyannca devletlerin savunma amaclyla silah 
kullanmalan me~ru sayllmakla beraber, ABD baf:?ta olmak iizere baZl 
Ulkeler, tertirle mucadeJede koruyucu anlem almak ainacryla, saldmda 
(in alma (pre-emptive attack) E}eklinde ifade edilen bir yanteme 
ba$vurulmaslIll gtindeme getirmektedir. Bu garugun savunuculugunu 
ABD'nin yapmasl ise, Turkiye jIe birlikte, ABD He i~birliginde buhman 
ttim tilkeJcri siyasal alanda daha duyarh kllmaktadlr. Nitekim, sorunun 
(inemini ve ivediligini vurgulamak amaclyla BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan, uluslararasl giivenligin geleeegi ve 13M'de yapllmasi gereken 
reformlar ir,in devletlere aeil bir UZla$l r,agnsl yapmlE}hr.40 

Tehdidin niteliginden kaynaklanan belirsizligin, guvenlik ortammda 
devletlerin duyarhhgml arhracagl a<;lkhr. Bu ortam $artlannda Turkiye, 
guvenlik politikalannm ~ekillendirilmesi ve uygulamaya konulmasmda 
i:;;birligi ir,inde oldugu devlet ve kurulu§larla uyum ir,inde olmak 
durumundadlr. 41 Ne var ki, Tl'ansatlantik Diyalogu'nda ba~ gasteren 

40 Kofi Annan, "Foreword of Secretary General", United Nations, A More secure world: Gur 
shared responsibility, Report of the Secretary-Genera!'s High··/cvel Panel on Threats, Challenges and 
Change, 2004, s. ix. http:// ,!\,ww.un.org (15 Mayls 2(05) 

41 ABD, NATO ve AB'nin yam Slra, BM, Avrupa Guvenlik ve t~birligi Te9kilatl (AGiT), Rusya 
Federasyonu, (in Ha lk Cumhuriyeti ve Turkiye'nin i;;birligi yaphgl diger HIke ve 
kuru!u~lann Turk tez!erine olumlu katkI vermeleri, kureselle;;me sHrecinde algtlanan 
siyasal belirsizlik ortammda buyHk (inem arz etmektedir. Gu~ merkezlerinin, giirece 
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aynlmanm yaratttgi siyasal belirsizlik, Turkiye guvenlik politikalanm 
ABD-NATO-AB uc;geninde slkl~hrmlf? gibidir. 

tepesinde ABO vardlr. Turkiye-ABD i1i~kilerinde guvenlik 
-NATO ant1a~masl dlf;>mda- Savunma ve Ekonomik i~birligi 

(SEiA) c;erc;evesinde duzenlenmi~tir. Ttirkiye SEiA He ke~if, 
ve lojistik destek amaclyla ABD'ye bazl tis ve limanlanndan 

olanaklan saglamakta, buna kar~lhk ABO ise, sHah 
baklm ve modemizasyonu ic;in Turkiye'ye destek 

vermektedir. Bu <;er<;evede, Turkiye'nin NATO tiyeligi, ABO He 
ili~kilerine de yanslmakta ve ABO, SEtA He saglanan imkanlardan 
zaman zaman NATO antla~masl, zaman zaman da SEiA <;erc;evesinde 

yoluna gihnektedir. Bar;;ka bir anlahmla, uc;genin NATO 
Turkiye gtivenlik politikalan yaplsal <;erc;evede iki boyutlu 

duruma gelmektedir.42 

taraftan, konuya jeopolitik aC;ldan baklldlgmda Turkiye'nin tiC; 
taraftan -Balkanlar, Kafkasya ve Ortadogu- belirsizlik adaClklan ile 
ku~ahlml;; oldugu gortiltir. Bu baglamda, Ttirkiye Soguk Savar;; 
donemindeki kanat tilke konumundan C;lkmlr;;, eRsen tilke konumuna 
gelmi~tir.43 Bagka bir ifadeyle, NATO uyesi Turkiye, arhk tehdidi tek 
bir cepheden kargIlamak yerine, farkh yonlerden ve boyutlardan 
tehdide angaje olmak durumu ile kar~l1 kar~lya kalml~hr. Boyle bir 
kaygan ortamda, ABD'nin NATO ic;indeki ba~at konumuna dayah 
olarak, Turkiye-ABD iligkileri, guvenlik alanmda Tlirkiye-AB ilig-
kilerinin onunde tutulmahdlr. Veya en azmdan, NATO klta 
A vrupa' smm gtivenliginden sorumlu olmaya devam ettigi bir surec;te, 
"Turkiye'nin guvenlik i~birligi onceliginde ABO olmahdlr" geklindeki 
bir onermenin daha dogru olacagl dUgunulmektedir. 

Uc;genin AB kOgesinde ise, gumruk birligini tamamlamlg ve siyasal 
burunlegme surednde kahhm muzakerelerine heniiz yeni baglamlg bir 
Ttirkiye vardlr. Bu stirecin, Turkiye'nin ulusal C;lkarlanna uygun bir 
bic;imde gec;i1mesi ise, jeopolitik kaygIlar listesinde onemli bir yer tutan 
Klbns ve Ege sorunlannm <;ozumlenmesi baklmmdan onemlidir. Bu 
baklmdan, Tiirkiye'nin AB'ne butiinlegme siirednin sorunlu ges;ecegi 
ve gtivenlik alanmda, yukanda deginildigi gibi ABD-NATO-AB 

onemsiz bir sorunda bile TUrkiye'yi yalmz blrakarak, uluslararasl sistemde duyarh bir 
konuma suruklemesi olaSlhgl daima goz onunde tutulmahdlr. 

42 Gerek Agustos 1990'da Irak'm Kuveyt'i i;;gaJi He geli~en I. Korfez sava(>l surecinde, gerekse 
Mart 2003'te ba~layan Irak i~galinde ABD'nin Turkiye'deki bazl us ve limanlardan hem 
NATO, hem de SEiA .;erc;:evesinde yararlanml~ oldugu durumlar ya§anml§tJr. 

43 Robert Chase, Emily Hill, and Paul Kennedy (eds.) 'The Pivotal States: A new framework 
for U.s. policy in the developing world', Belkls <;:. Di§budak <;:ev. Eksen Uikeler, Geli§en 
Dilnyada ABD Politikasmm Yeni Hatlan, istanbul, Sabah Kitaplan 30, 2000,8.116. 
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u\=geninde yerle~mi~ belirsizlikten kaynaklanan bir slkl~ma ile kar~l 
kalacagl du~uniilmektedir. Bunun yamslra, BOP giri~iminin 

belirsizlik alamm daha da geni~letmi~ oldugu dUfiluniilmelidir. BOP 
NATO'nun da angaje olacagl gorevlerde Turkiye'nin destek 

saglama durumunda kalmasl onemli duyarhhklan beraberinde 
getirecektir. BOP ile ilgili giri~imlerde ABD'nin tek ba~ma ve/veya 
NATO \=ahsl altmda harekat yapabilecegi gibi, bolge iilkeleriyle istekli 
olma esasma gore olu~turacagl koalisyonlarla44 da hare kat geli~

tirebilecegi goz ardl edilmemelidir. Bu ise, Turkiye'nin Ortadogu ve 
Kafkasya He var olan ili~ki1erini dogrudan etkileyen bir durumdur. 
Diger bir ifadeyle, Turkiye'nin guvenlik alamm geni§leten, ancak 
siyasal alanda esnekligini daraltan bir geli~medir. Klsaca, AB ile 
bUtlinle§me slirecinde BOP He ortaya <;lkan siyasal belirsizligin, Tiirkiye 
gilvenlik politikalanmn yapllandmlmasmda ba~at gudulerden biri 
olacagl goz onunde tutulmahdlr. 

bngoriilen 15-20 yllhk bir sure<;te, Tiirkiye'nin AB'ye tam uyeligi 
gerc;:ekle§tikten soma burada saptanan <;ok boyutluluk durumu klsmen 
de olsa ortadan kalkacak, siyasal belirsizlik alam daralacakhr.45 Diger 
bir anlattmla, uc;:genin iki ko§esindeki oyuncularla (AB ve NATO) 
geli§tirilecek m§kiler AB c;:erc;:evesinde kurumsana~ml~ etkile~imler 

baglammda ele almacak ve bu suretle, guvenlik alamnda dinarnik 
etkilegimler surrnekle beraber, belirsizligin aZalmlg olrnasl, Turkiye'nin 
ulusal guvenlik kaygllanm gorece rahatlatmlg olacaktlr. Bu a<;ldan 
baklldlgmda, Turkiye guvenlik politikalanmn NATO He uyum
lagtmlmasl, gerek ABD ile iligkilerinde, gerekse AB'ye katlhm surecinde 
Turkiye'ye olumlu katkl saglayacaktlr diyebiliriz. Nitekirn, Avrupa 
Giivenlik Savunma PolitikaEH (AGSP) c;:ah~malannda bu uyumlu 
politikamn olurnlu sonuc;:lan ahnrnl~hr.46 Ozetle, bolgesel boyutta 
olu~turulacak giivenlik politikalan baglammda Tiirkiye'nin NATO 
iiyesi olugundan ve ABD ile ikili ili~kilerinden yararlamlmasl sec;:enegi 
onemli bir dinamik olmak durumunda,dlr. Ancak, en az bunun kadar 
onemli bir ba~ka etken ise, uzun donemde Tiirk-Amerikan iligki
lerindeki geligmelerin, Tiirkiye'nin ulusal C;:lkarlan <;erc;:evesinde dogru 
analiz edilebilmesidir. Bu baglamda, ABD'nin kiiresellegme siirecinde 

44 ABD dl$ politika uzmanlan bu tiirden iflbirligi ic;:in "istekli koalisyonlar" anlammda 
"coalitions of willing" deyimini kullanmaktadlr. 

45 Tiirkiye'nin AB'ye tam iiyeligi en az on yIlhk bir . siire<; sonrasmda soz konusu 
olabileceginden, glivenlik politikalan planlama <;ah§malannda bu varsaYlmm goz oniine 
ahnmasmda bir yarar gorlilmemektedir. 

46 Avrupa Giivenlik Savunma Politikasl (AGSP) <;er<;evesinde yliriitlilen c;:ah§malarda 
Tiirkiye'nin itirazl iizerine yapIlan degi§iklik ile, NATO'nun angaje olmak istemedigi 
krizlere AB'nin miidahale etmesi durumunda, NATO olanaklannm kullamlmasl, AB liyesi 
olmayan NATO iilkelerinin de onayml gerektirecektir. 
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ne kadar surd-urebilecegi ve bunun 
nasil yanslyacagl goz edilmemelidir. 

ve 

oldugunu 

gen;:ekle~en bu ku<;iHmeye kan;ahk ABD, 1990'h 
sergiledigi <;er;;itli giri~imlerle evrensel s·Uper konumunu 

()zen gosterrriir;;tir. Kuveyt'in Irak tarafmdan i~gaHne 
son verilmesi ve Balkanlar'da ba$ gosteren Bosna-Hersek ve 

sorunlannda sergilenen ba~anh mudahaleler, oncelikle 
konumunu pekif;>tirmi~ olmalan baklmmdan onemlidir. 

~ekilde, 1991 zirvesinde NATO stratejik konseptine 
a;;Illmlar getirilmesi de bu turd en bir giri~imdir."8 Yeni stratejik 

konsept He ittifak artIk kiiresel boyutta etkili olabilecek bir yaplya 
kavu$turulmu~ ve Soguk Sava~ doneminden kalma sorumluluk alam 
sorunu ortadan kaldmlml§hr. 49 

ABD gudumunde ~ekillenen bu geli;;melerde gozden ka;;mlmamasl 
gereken bir husus ise, di1nya kamuoyundan 0 tarihlerde onemli bir 
tepki gelmemi~ olmasldlr.50 Nitekim, 0 donemi degerlendiren bir klslm 
Amerikah du§unurler, yeni diinya sisteminin ABD onderliginde 
~ekillendirilmek durumunda oldugunu buyuk bir co~kuyIa Hade 
etmektedir. ()rnegin, Albright'm 1998 yllmdaki tespiti §oyledir: "[~ok 
kutuplu bir dunyada kurulabilecek] etkin koalisyonlar ancak Amerikan 
onderliginin istegi dogrultusunda olu§abilir, ona alternatif bir olu§um 

47 James Schlesinger, "Defense: Raise the Anchor or Lower the Ship, Defense Budgeting and 
Planning", The National Interest, Number .53, Fall, 1998, 8.4-6. 

48 Yeni NATO stratejik konsepti He ortaya konan tehdit alglJamasmda yen] bir guvenlik 
ortaml <;izilmi:;;tir. Buna gore, (.inceden sadece askeri guvenlik alanmda algllanan tehdit, 
bundan b6yle sosyal, ekonomik, siyasaJ ve <;evreseJ kaygllara dayalJ giivenligi de 
kapsayacak ve ittifak i<;inde diyalog, ii/birligi ve top yekun savunma (collective security) 
yeteneginin idamesine onem verilecektir. Bkz. NATO Handbook, 50th Anniversary Edition, 
Brliksel, NATO Office of Information and Press, 1998, s. 65-67. 

49 Soguk Sava:;; yIllarmda NATO, mLittefiklerin savunulmasl baglammda sorum luI uk alam 
olarak ittifakm dl;; 8111lrla1'l ile kISlthdlr. Bu baklludan alan dl!?1 (out-oFarea) harekat sorunu 
ancak NATO'nun yeni stratejik konsepti ile a!?llmlg olmaktadlr. 

50 Burada, <:;:in ve Rusya'mn yam 81ra, Fransa ve Almanya'dan da tepId gelmemesi ilgin~tir. 
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gen;:eklei?emez. f/51 Benzer i?ekilde Waltz, 2000 Ylhnda yazdigl 
makalesinde "Eger ABD ekonomik olarak dunyanm en 
ulkesiyse, asked olarak da son karar verici olm.ak durumundadlr"32 
demektedir. l)iger yandan, Brzezinski daha da Heri !I$u anda 
Avnipa, --ekonomik gucune, ekonomik ve finansal boyutta butiinlef;>
mesine ve Transatlantik dostlugurmn gen;:ek anlamda etmesine 
ragmen- ABD'nin de facto korumasl altmdachr"53 i?eklinde <;arplCl bir 
tespitte bulunmui?tur. Huntington ise farkh bir yaklaf;nmla, ABD 
onderliginde "tekli-<;ok kutuplu dunya" (Uni-multi polar world) gibi yeni 
bir kuresel yapl onermektedir.54 

ABD'nin uluslararasl ilii?kiler alamnda elde ettigi bu hareket 
serbestisi, a<;lkhr ki 11 Eyltil 2001 terorist saldmlan He sona ermii?tir.55 
Bai?ka bir anlahmla, 11 Eyliil saldmlan sonrasmda ABD, onceki konum 
ve durui?una uygun yeni bir vizyon gelif;>tirmek durumunda kalmlf;>hr. 
Bu baglamda, saldmlann hemen ertesi gununde Ba$kan Bush, ABD'nin 
uluslararasl terore kar$l savai? a<;hgml a<;lklamli?, terore destek ve 
bannma saglayan tUm illkeleri de ABD'nin dU$mam Han etmif;>tir.56 Bu 
duruf;>u He ABD, yeni yuzyllda ba$at konumunl1 surdurecegini bir kez 
daha vurgulamlf;> ve uluslararasl ili$kiler alamnda, yoluna yeni bir 
vizyon ile devam edecegini ortaya koymu$ olmaktadlr. 

Ba$kan Bush'un ikinci donemde yeniden se<;;ilerek gorevde kalmasl, 
ulusal guvenlik konusunda belirlenen ABD vizyonunda onemli bir 
degi$iklik olmayacagl anlamma gelse bile, BOP <;er<;evesinde, ABD 
guvenlik vizyommun daha ger<;ek<;i ve belirgin ilkelerle yeniden 

51 Madeleine K. Albright, "The Testing of American Foreign Policy", Foreign Affairs, 
November-December 1998, Volume 77, Number 6, s. 62. 

52 Kenneth N. Waltz, "Globalization and American Power", The National Interest, Number 59, 
Spring 2000, s. 53. 

53 Zbigniew Brzezinski, "Living with a New Europe", The National Interest, Number 60, 
Summer 2000, s. 18. 

54 11 Mayls 1998 tarihinde American Enterprise Institute tara£mdan duzenlenen Bradley Lecture 
Sfries adh konferansta Huntington, tek kutuplu dunya (uni-po/ar world) ve .;;ok kutuplu 
dunya (multi-polar world) tannnlanm yaptJktan soma, yeni bir model olarak "Tekli-<;ok 
kutuplu dunya" (A un i-multi polar world) tammiamaSll11 onermig ve bu yaplyl ~u ~ekilde 
tanunlaml§t!r: "Tekli-<;ok kutuplu dunyada uluslararasl onemli sorunlann .;:ozumii tek bir 
stipeI' giiciin hareketini ve bunun yamslra diger biiyiik devletlerin kombinasyonundan 
olu~acak bir hareketi gerektirir. Burada tek super gu.;:, diger devletlerin hareketini veto 
edebilecek durumda olmahdlr." Tam metin i.;:in bkz., Samuel P. Huntington, "Global 
Perspectives on War and Peace or Transiting a Un i-Multipolar World", American Enterprise 
Institute, Bradley Lecture Series. http://www.samtiden.com/mp.htm (6 Nisan 2004). 

55 0 kadar ki, Ba§kan Bush'un ilk d()nem DI\ii:;;leri Bakam Colin Powell, 11 Eyliil tarihinden 
sonraki d(:inem i~in zaman zaman "Soguk Sava;; sonrasmm somaSI donem" (Post-post Cold 
War era) tammlamas1111 kullanm19hr. 

56 ABD Ba9kam Bush, bu kal'anm al;lklayan ilk konu9masllu saldmlann hemen ertesinde 12 
Eyhil 200l'de yapml9 ve I;egitli vesilelerle yaphgl konu§malarda bunu tekrarlayarak 
kararhllgml ortaya kOymu9tur. 
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yaptlandmlmaSl ihtiyacl kapmlmaz bir bit;imde ortaya <;lkml~tIr. Bu 
"",au,,,,,,,, ZeHkow, yeni Amerikan vizyonunu ~ekillendirecek ilkelere 

ili;;kin 1}U tespitleri onermektedir: 

e "Ulusal giivenlik cografyasl yeniden tammlanmahdlr. 

C'i Prensipler He giicii aYlran t;izgi yeniden tammlanmahdlr. 

$ Uluslararasl giivenlik yapisl yeniden tammlanmahdlr. 

C'i <;ok tarafhhk yeniden tammianmahdir . 

• Ve ulusal giivenlik tehditleri zaman boyutunda yeniden tamm
lanmahdu ."57 

boyle bir vizyon, ABD giivenlik politikalarmdan beslenen 
belirsizlige son verilmesini ongoren ilkelerin ortaya konulmasl 
baklmmdan onemlidir. Ancak, uluslararasl teror zaman, yer ve 
kullamlacak silahlar baklmmdan belirsizligini korudugu siirece, yeni 
ABD vizyonunda diger devletlerle yakm i1}birligi ihtiyacmm artarak 
devam edecegi a<;lkhr. Bu at;ldan, oniimiizdeki 15-20 yIlhk bir zaman 
diliminde ABD'nin kiiresel gilt; merkezleriyle i~birligini gii<;:lendirmesi 
olaslhgl yiiksektir. Bu ise, giivenlik alamnda bir kiiresel baglt siirecine 
get;i~ i<;:in uygun bir ortamm geli~tirilmi~ olacagml anlatmaktadlr. 

YIllardlr tarh~llan BM reform <;;ah~malan ve BM Giivenlik 
Konseyi'nin yeniden yapIlandmlmasl gibi dikenli konularm bu siire<;;te 
ele almmasl miimkiin goriilmektedir. Ne var ki, bu siirecin bam;;<;;ll 
ge<;:ilebilmesi oldukt;a zordur. Zira, kiiresel gii<;; merkezleri arasmdaki 
etkile~imlerin -ozellikle belirsizligin algllandlgl etkile~im 

adaClklarmda- algIlama farkhhklanna dayah olarak, <;:ah;;mah siire<;;leri 
tetiklemesi olaslhgl yiiksektir. Bunun yam Slra, kiireselle§lmenin etkisi 
altmda geli1}ecek olan ekonomik, sosyal ve kiiltiirel sorunlara <;:oziim 
iiretilememesi, bu <;;ah~mah siirecin koriiklenmesini kolayla~hracakt1r. 
Ozellikle geli~mekte olan demokrasiler, boyle bir ortamda, 
kiireselle~me siirecinin <;;ok boyutlu ve <;:ok katmanh etkile~imleriyle 
ortaya <;:lkacak olan gii<;;liiklerin iistesinden gelebilme miicadelelerine 
devam etmek zorunda kalacaklardlr. 

Held'e gore kiireselle~meden kaynaklanan sorunlarm <;;oziimiine 
uygun re<;:eteler yazma yan~mda olanlar i<;;in, a~aglda II ozet olarak" 
verilen ilkelerin kar~11anmasl onemlidir: 

57 Philip Zelikow, "The Transformation of National Security", The National Interest, Number 
71, Spring 2003, s. 19. 
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€I "hukukun iistlinliigiiniin ve yanslz uygulamalarmm ge1i!;>tirilmesi; 

it Siyasal ef;>itligin ve onunla ilgili temel toplumsal !;>artlarm 
iyilef;>tirilmesi; 

€I ve kurumlan yardlmlyla 
tirilerek vatandat;:lann kendi 
geni:;; bi~imde kanhmlannm 

til Yat;:amda yaygm olarak goriilen asimetrilerin iyilef;>tirilerek 
toplumsal adaletin geli!;>tirilmesi; 

1& Ortak degerler ve insan haklan baglammda toplumsal dayamf;>
mamn ve biitiinlef;>menin iyile;;tirilmesi; 

"58 

koklii degi§ik
siyasal belirsizligin 
geli§meye devam 

Tiirkiye'nin jeopolitik konumu baklmmdan biitlin bu miicadeleleri 
giivenlik alanmda kiiresellef;>en belirsizlik ortammda siirdiirmek 

oimasI ise, ulusal ve uluslararasl boyutta duyarhhk alamm 
VL .... 'U"'~u genif;>letmi§ olmaktadlr. bir anlabmla, Tiirkiye giivenlik 

yukanda da degmildigi gibi, ABD-NAT.O-AB ii<;geninde 
olmaktadlr. Bu siirecin olabildigince banf;>~ll ge<;ilebilmesi, 

Tiirkiye kalkmma stratejileri ve ulusal <;lkarlan baglammda ~ok 

onemlidir. 

Bu ama~la, ABD He i§birliginin one ~lkafllmasl ve ulusal boyutta 
sosyal, ekonomik ve kiiltiirel alanda ortaya t;;lkacak sorunlann 
~oziimiine ilif;>kin reformlarm yaptlmasl onem kazanmaktadlf. Bu 
siire<;te geli!;>en tartlf;>malara toplumsal gruplann katlhmmm saglanmasl 
ve toplumun ~e!;>itli kesimleri arasmda ho!;>gorii ve uzlaf;H kiiltiiriiniin 
gelit;:tirilmesi ve yaygmla!;>tmlmasl goz ardl edilmemelidir. Siirecin 

ta!;>lanm, egitim, insan haklanmn savunulmasl, i!;>sizligin 
azalhlmasl ve yerel yonetimlerin kendi sorunlanm <;ozebilme 
olanaklarma kavu§turulmasl olu§turmaktadlr. Toplumsal kayna§mamn 
gii~lendirilmesi ancak bu temel ta§lar iizerinde geli!;>ecek etkilef;>imlerle 
bat;:anlabilir. Giivenlik politikalarmm kavramsalla§t1nlmasl siirecinde 
bazl kesimlerin dl§ianmasl, bu <;ah!;>mada savunulan hipotezleri 
ge<;ersiz kllan bir ortam yaratacakbr. 

58 Held, Global Covenant, s; 17. 
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kuresel guvenlik alanmda yeni bir yapl1anmaya ihtiya<; 
a<;Jkhr. Yukanda deginildigi gibi, BM Genel Sekreteri 

yaphrdlgl <;ah~malarla konunun onem ve ivediligine 
Benzer yaphgl <;allf;;malarla bir kuresel 

bagtt onerisinde bulunmu~ ve demokrasiye dayah "kozmopolit 
demokrasi ilkeleri" olarak tammlanml$ bir kuresel sistem modeli 
onermi~tir.60 Ba$ta ABD olmak uzere, kuresel gii<; konumunda bulunan 
oyuncular, n. Dunya Harbi sonunda olu$turulan sistemin 21. yuzyll 
dunyasl i<;in yetersiz kaldlgml fark etmi$ler, ancak henuz yeni bir 
sistemin hukuksal <;en;evesini <;izebilecek giri$imleri ba~latamaml~lardlr. 

ABD, tek yanh politikalarla bugiine kadar degi~ik cografyalarda ba~ 
O"i~'~tplrpn bunahml ara ekonomik ve askeri gucu He <;;e~itli yaptmmlar 

ve gerekli gordugunde -Afganistan ve Irak'ta oldugu gibi
iilkelerin yonetimini kontrol eder duruma gelmeyi denemi~tir. Daha da 
otesi, Fransa ve Almanya gibi A vrupah muttefiklerinin yam Slra, C;in 
Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi buyuk gu<;lerin de kar~l 
tutumlarma ragmen, ABD bu politikalanm degi~tirmemi~tir. Bunun 
<;ok dikkat <;ekici bir olgu oldugu du~unulmektedir. 

Dunya kamuoyu, guvenlik alanmda kureselle~en belirsizlikten 
kaynaklanan bu <;lkmazm -AB butiinle~mesinde oldugu gibi- <;oklu 
bolgesel biitiinle$me (multi-regionalism) <;ah~malanyla a$llabilirligini 
tarh~maktadlr. ABD'de yeni muhafazakarlar olarak adlandmlan ve 
Bush yonetimine ilkeler baglammda yon veren akademisyenlerin de 
gorii~ii bu yondedir.61 Diger bir anlahmla, kiiresel baglta giden yolda 
bOlgesel baglt1arm olu$turulmasma umut baglanml~hr. Ancak, AB 
orneginde ya$andlg1 gibi, bolgesel biitiinle~me hareketlerinin 
kurumsalla$maSl uzun ve zorlu bir siirece dayanmaktadlr. Bu 
durumda, bOlgesel baglt1arm i~levsel1igi de bir baklma, n. Diinya Harbi 
sonrasmda olu~turulan kiiresel kurumlann daha ne kadar i~levsel 

kalabileceklerine baghdlr. 

Bu baglamda, NATO'nun i~levselligini surdiirebilmesi, ozellikle 
guvenlik alamnda olu~turulabilecek bir kiiresel baglt i<;in biiyiik onem 
ta~lmaktadlf. Benzer $ekilde, kuresel boyutta ekonomik ve giivenlik 
politikalannm iiretilmesi siirecinde onemli bir dinamik olu~turan 

Transatlantik Diyalogu'nda ba~ gosterecek bir kopma, siyasal 
belirsizligi tehlikeli boyutlara ta~lyabilecek bir ba$ansIZllk olacaktlr. Bu 

59 Annan, A More secure world, s. ix. 
60 Held, Global Covenant, s. 170-178. 
61 Bu grup i<;:inde gorev alanlardan Max Boot He KaSlm 2004'te Adana'da yapIlan l<i~isel 

gorlil?me. 

144 



()nemlidir. 
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onumuzdeki 15-20 yIlhk bir sure<;te ABD yi:)netimlerinin tek 
politikalan yerine, AB He uyumlu yakla~llmlar izlemesi 

verilen "'VU"l,Cl.UlaH;U 

yapttklan gibi, Turkiye'nin 
politikalar uretmeye ve 

Nitekim, Temmuz 1974 Klbns 
Krizi bunlann c;arplCl i:)rnekleridir. 

Mart 2003'te, ABD birliklerinin Turkiye uzerinden 
Slra, 

intikal 
tarafmdan kabul ilh"kin hukiimet TBMM 

"'.<;U'C;':" de, bir bakmla Tiirkiye'nin kendi tercihi athgl i:)nemli 
adlm olmu~tur. 

daralan manevra alanmda 
yonelebilmesi giderek ozellikle vurgu-

gereken husus, kiireselle,;,me surecini etkileyebilen 
merkezlerinin, siyasal gundemi bic;imde olu§iturma egili
minde olacaklan olgusudur. Bu baglamda, Turkiye'nin siyasaC sosyal 
ve ekonomik duyarhhklarmm kuresel gundeme taf;>mmamaSll'la ozen 
gosterecek politikalarm uretilmesi onem kazanmaktadlr. Diger bir anal
tJmla, Turkiye'nin guvenlik alamnda algllanan belirsizlikten kaynakla
nan duyarhhklarmm guvenlikle~tirmesi (securitization)62 onemsenmelidir. 

Gelecek 15-20 yIlhk bir zaman diliminde, Tiirkiye'nin b61gesel guC; 
ve eksen iilke konumunda kalmaya devam etmesi, AB ve NATO gen
it;;leme stratejileriyle de ortut;;en bir olgudur. Bu baglamda, Tiirkiye'nin 
siyasal istikrar i<;inde demokrasisini ve ekonomisini giis;lendirerek, AB 
He biitunlef;>mesini tamamlamasl onemlidir. Bu yonelim, dur;;uniilenin 
aksine Turkiye'nin ulusal birlik ve beraberligini de gu<;:lendirecek bir 
politikadlr. Ancak, burada uzerinde titizlikle durulmasl gereken bir 
konu, ekonomisi guC;lii, ulusal birlik ve beraberligi saglam bir 
Turkiye'yi AB'nin i<;:ine sindirip sindiremeyecegi -rahatSlz olup olmay
acagl-- konusudur. Bu konunun ozenle gozlemlenmesi ve aktif diplo
masi ile desteklenmesi gerekli goriilmektedir. 

Esasen Turkiye-AB biitunler;;me sureci, taraflann ir;;birligi sonunda 
geli~en sosyo-ekonomik degi~imler baglammda ele almdlgmda, 
Turkiye'nin arhk Bah'yl arkadan takip eden bir konumdan <;:lklP, 

62 Tiirk<;;e'ye "glivenlikle~tirme" olarak o;evirdigimiz bu kavraml, Danimarka'da Kopenhag 
Okulu olarak bilinen bir grubun kuruculanndan olan Olewea Weaver ingilizce'de 
"securitization" olarak kullanIlli~tlr. 
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siirecin online ge~mi~ bir konumda oldugu anla~tlacakttr.63 Bu stirec; 
Rusya, Cin ve Orta Asya Ttirk Curnhuriyetleri'yle 

bir AB iilkesi olarak stirdtirmesi, manevra alamm daha geni~ 
yayacak ve gtivenlik politikalarmda daha geni~ bir 

saglayacaktlr. Bu durumda, AB'ye tarn liye olmu~ bir 
gtivenlik alamnda algllanan siyasal belirsizligin de giderek 

aVIJe(leCe2:1 aC;lktlr. Yukanda deginildigi gibi, bu stirec;te ABO 
He ()nemli bir dinamik olarak muhafaza edilebilmesi goz 
ardl edilmemelidir. 

Bu baglamda, gtintimtiz Ttirkiye'sinde gerek glivenlik alanmda, 
gerekse siyasal, ekonomik ve sosyo-ktilttirel alanlarda baf;lgosteren 
sorunlar, ayn ayn ele almmak yerine birbiriyle ilgilendirilerek analiz 
edilmek durumundadtr. Btl amac;la, toplumsal ya§amm ~ekillen-

esas ilke ve kurallar, oncelikle iilkenin ekonomik 
ve sermayesinden yararlanmaya odakh politikalarla 
~ekillendirilmeli, anlemler giivenlik alamyla slmrh kalmah, 
bunun toplumsal kararlarda sivil toplum kurulu~lannm 

kahhmma ()zen gasterilmelidir. 

Bu yande tiretilecek siyasal, ekonomik ve soyo-ktilttirel yakla~lmlar 
Ttirkiye'nin balgesel giiC; konumunu da olumlu yande etkileyecek 
geli~meleri getirecektir. Bu baglamda, ulusal boyutta algllanan 
belirsizligin toplumsal c;ah~malan beslemesini durdurmak amacIYla, 
devlet-ulus koprtistintin -sorunlarla kar~Ila~llsa bile- gtintin ihtiyac;
lanna uygun olarak yeniden yapllandmlmasma yonelik c;ah~malarm 
kapsamh bir bic;imde ele almmasl onemlidir. AB ile kahhm 
mtizakereleri stirecinde de ulus-devlet ili~kilerinde ve ozellikle kamu 
yonetimi alamnda olmak tizere, ktireselle~en siyasal belirsizlikten 
kaynaklanan sorunlar gtivenlik politikalanmlzl yakmdan etkilemeye 
devam edecektir. 

Sonu~ olarak, Ttirkiye bu stirec;te gtiC;lti bir ekonomiyi hedef aldlgml, 
insan haklanna saygl ile birlikte ho~gorti, i~bir1igi, kayna~ma, hesap 
verebilirlik, rekabet ve ~effafhk gibi degerlertizerine bina edilmi~ 
c;ogulcu demokratik ozgtirltikleri korumaya ozen gosterdigini her 
alanda ortaya koyabilmelidir. Boyle bir yakla~lmda ba~anh 

olunamamasl durumunda, ontimtizdeki 15-20 yllhk bir stirecin, gerek 
ulusal, gerekse bolgesel boyutta barl~c;Il bir stirec; olarak gec;i1ebilmesi 
oldukc;a zor olacakhr. 

63 Resmi verilere gore Tlirkiye ihracatmm %60'ml AB ulkelerine yapmakta oldugu ve sadece 
Almanya'da yagayan Turk vatandaglarmm 2,5 milyonu agbgl ve bu ulkede yatmm yapml§ 
i§ adamlanmlzm saYlsmm ise 60.000'in uzerinde oldugu bilinmektedir. Konuya kulturel 
boyuttan baklldlgmda ise, AB genelinde yagayan Musliiman nufusun 4 milyonu a~ml§ 
olmasmm goz ardl edilemeyecek bir etken oldugu anlai?tlmaktadlr. 
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Summary 
study focuses upon the "political uncertainty", presumably brought 

about by the process of globalization. It that the of 
globalization refers to a process in which a phenomenon creates global 
interactions. Political uncertainty, in turn, relates to the unpredictable 
nature of political interactions. Thus, when we refer to the concept of 
globalizing uncertainty, we imply that the phenomenon of the perception 
of uncertainty in the realm of political interactions creates global 
interactions. It should also be noted that the impact created by these 
interactions are strong enough to mobilize global power centers. 

security policies interact continuously with 
the study Turkey's security 

to be within a of interactions 
hah'ArD£>n the NATO the EU. 

u ...... ~".uu~·~ the impact of globalization on developing 
It IS argued that, based upon the poor governance in 

economic, and cultural fields, developing democracies suffer 
unrest that might, as in the case of Turkey, be perceived as a 

major vulnerability regarding their security policies. In this framework, 
it is stressed that the Turkish security concept can hardly be 
downgraded to its relationships with the neighboring countries alone. 
Rather, it has to be compatible with and reinforce in nature the 
conditions induced by the policies of Turkey's strategic partners, that is, 
the US, NATO, and the EU. Thus, Turkey's bilateral and multilateral 
relationships with her partners matter in issues like a standoff in the 
Transatlantic Dialogue, NATO's engagement in the Greater Middle 
East Project, and the Common Foreign and Security Policies (CFSP) of 
the EU. In short, within the next 15-20 years, Turkish national security 
policies are to be forged by her Western allies. 

In support of these views, readers are invited to discuss some 
arguments, in terms of three aspects, that are supposed to inspire 
Turkish security planners. First, it is noted that since the Ottoman rule 
of the early nineteenth-century, all high level state officials who were 
involved in reformation endeavors in the areas of security, education, 
healthcare, and justice have modeled their decisions upon the European 
institutions and practices. Consequently, pursuing security strategies 
incompatible with the West might breed tensions as well as uncertainty 
in the realm of Turkish politics with regard to the previous structural 
reforms biased by Western institutions and standards. 

Secondly, as a result of this Western bias, Turkey is intertwined within 
European organizations, both governmental and nongovernmental, so 
tightly that any rift or rupture in relationships between the two is almost 
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unthinkable, or impracticable. All in all, such a rupture might even lead 
exclusion from the Western community, rendering her a 50-

state". No one with common sense in Turkey can argue 
Turkish nation willbenefjt from such a phenomenon. 

Thirdly, Turkey's relations with Eastern countries have already 
gained an impetus. To be sure, convergence of all relationships over 
Anatolia will reinforce Turkey's strategic position. This has already 
proved to be true through the convergence of the energy pipejint,s. In 
this context, replacing Western allies with prospective Eastern partners 
can hardly be justified in regard to Turkey's major security concerns. 

The second 
stem from 
surrounded isles of 
the Middle East. All three are strategic 
In this Turkey will be constrained these power centers if 
wh('n it meddles in US-NATO-EU Such limits 
security policies, in turn, deny Turkey the possibility of prioritizing its 
major concerns in pursuing its own national security strategies. In other 
words; Turkey has to be careful not to disrupt the highly precarious 
balance . already established in the form multidimensional and 
multilayered networks within the web of interactions between the US, 
NATO, and the EU. In short, conforming to the norms and values of 
international law must be recognized as the sine qua non principle in the 
design of Turkish security policies. 

Finally, in the third part, U.S. dominance prevalent in the process of 
globalization is guestioned with regard to Turkey'S security policies. 
Here, it is stressed that Turkey should pursue balanced relationships 
within the triangle stated above. However, high priority should be 
given to the US partnership so long as NATO is recognized as the core 
military establishment in world politics. 

The fact that Turkey'S major security concerns coincide with those of 
the US and NATO compels Turkish decision-makers to maintain a 
strategic partnership with the US. This is deemed to be crucial in the 
formation of Turkish security policies. On the other hand, with regard to 
domestic politics, Turkey should not hesitate to enhance democratic prac
tices institutions so as to overcome her major vulnerability at the na
tional level, namely the threat of political fragmentation. In this frame
work, integration within the EU must be availed as a catalyst to empower 
Turkish society with pluralist democratic tenets based upon tolerance, 
cooperation, coherence, accountability, competition, transparency, and 
locality. Any failure in this process will breed violence in Turkey. 

148 



Gilvenlik Alanmda Kilreselle;;en Belirsizlik: Tilrkiye Nereye? 

David, S. ve Thomas). Czerwinski (der.), Complexity, Global Politics, and 
National Security, Washington D.C., National Defense University, Institute for 
National Strategic Studies, 1997. 

Albright, Madeleine, K, "The Testing of American Foreign Policy", Foreign 
Affairs, November/December 1998, s. 50-64. 

Burden, Barry, c., "Everything but Death and Taxes, Uncertainty and 
American Politics", Barry C. Burden (der.), Uncertainty in American Politics, 
Cambridge, University Press, 2003, s.1-26. 

Burden, Barry c., (der.), Uncertainty in American Politics, Cambridge University 
Press, 2003. 

Baylis, John, et. al., Strategy in the Contemporary World, An Introduction to 
Strategic Studies, Oxford University Press, 2003. 

Brown, Seyom, New Forces, Old Forces and the Future of World Politics, Glenview, 
Illinois, Boston, London, Scot, Foresman and Company, 1988. 

Brzezinski, Zbigniew, "Living with a New Europe", The National Interest, 
Summer 2000, s. 17-32. 

Brzezinski, Zbigniew, Power and Principle, New York, Farrar.Straus.Giroux, 
1985. 

Buzan Barry, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security, A New Framework for 
Analysis, Boulder, London, Lynne Rienner Publishers, 1998. 

Chomsky, Noam, World Orders, Old and New, London, Pluto Press, 1997. 

Di~budak, Belkls C;:., C;:ev. Eksen Cilkeler, Geli~en Dilnyada ABD Politikasl11l11 Yeni 
Hatlan, Istanbul, Sabah Kitaplan 30, 2000. 

Fukuyama, Francis, "Second Thoughts; 'The Last Man in a Bottle"', National 
Interest, 56: 1999,8.16-33. 

Fukuyama," Francis, State Building, Governance and World Order in the Twenty
First Century, London, Profile Boks, 2004. 

Haass, Richard, N., (der.) Trans-Atlantic Tensions, The United States, Europe, and 
Problem Countries, Washington D.C., Brookings Institution Press, 1999. 

Harp Akademileri Komutanhgl, Avrupa Gilvenlik ve Savunma Kimligi, Avrupa 
Birligi ve NATO ili~kilerinin Gelecegi, Tiirkiye'ye Etkileri, 11-12 Ocak 2001, 
Istanbul, Harp Akademileri BaSlmevi, 2001. 

Held, David, Global Covenant, The Social Democratic Alternative to the Washington 
Consensus, Cambridge, Polity Press, 2004. 

149 



ULUSLARARASliLl~KllER / I~JT[RNATIONALIIELA liONS 

Huntington, Samuel, P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
New York, A Touchstone Book, Simon and Schuster, 1997. 

Cem, C;:ev., Pentagon'un Yeni Haritasl, 21. Yiizyzlda Sava~ ve Ban~, 

istanbut 1001 Kitap Yaymlan, 3ncu Bask!, 2005, s.10. 

NATO, NATO Handbook, 50th Anniversary Edition, Brussels, NATO Office of 
Information and Press, 1998. 

Nye, Joseph, S. Jr., Soft Power, The Means to Success in World Politics, New York, 
Public Affairs, 2004. 

Ozcan, Mehmet Emin, C;:ev., Demokrasinin Sonu, Ankara, Dost Kitabevi, 1993. 

Robert, L., Jr., ve Richard H. Shultz, Jr., (der.), Ethnic Conflict and 
Regional Instability, Implications for u.s. Policy and Army Roles and Missions, 
Strategic Studies Institute, US Army War College, 1993. 

Rosenau, James, N., "Many Damn Things Simultaneously: Complexity, Theory 
and World Affairs", David S. Alberts and Thomas J. Czerwinski (der.), 
Complexity, Global Politics, and National Security, Washington D.C., National 
Defense University, Institute for National Strategic Studies, 1997, s. 73-100. 

Sarkesian, Sam c., John Allen Williams ve Stephen J. Cimbala, u.s. National 
Security, Policy Makers, Processes, and Politics, 3rd ed., Boulder, Lynne Rienner 
Publishers, 2002. ,~," , 

Schlesinger, James, "Defense: Raise the Anchor or Lower the Ship, Defense 
Budgeting and Planning", The National Interest, Fall, 1998, s.3-12. 

United Nations, A More secure world: Our shared responsibility, Report of the 
Secretary-General's High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 2004. 
Eri~im adresi: www.un.org 

Waltz, Kenneth, N., "Globalization and American Power", The National Interest, 
Spring 2000, s. 46-56. 

Yuksel, Mehmet, Kiireselle~me Ulusal Hukuk ve Tiirkiye, Ankara, Siyasal Kitabevi, 
2001. 

Zelikow, Philip, "The Transformation of National Security", The National 
Interest, Spring, 2003, s.17-28. 

150 


	sayı8_3
	sayı8_3

