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2020 yılıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü olarak yayın 
hayatımıza başladığımızı bildirmekten büyük bir kıvanç duyarız. “ATASAREN Bülteni” olarak her yıl 3 sayıyla 
sizler ile buluşacağız. Dergimizin misyonu Türkiye’de ve dünyada önemli gördüğümüz gelişmeleri sizlere haber, 
makale/yorum olarak nakletmek ve ehemmiyetli gördüğümüz konular hakkında bir farkındalık yaratmaktır. 
Bu doğrultuda ilk etapta önemli gördüğümüz uluslararası gelişmeleri beş bölge altında derleyerek sizlere 
sunmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Hukuk ve 
İstihbarat alanlarında başta personelimiz olmak üzere lisansüstü seviyesindeki öğrencilerimizin çeşitli deneme 
ve araştırma makalelerini yayımlayacağız. Son olarak okunmasını gerekli gördüğümüz güncel yayınların 
takdimlerini sizlerle paylaşacağız. 

İlk sayımıza Eylül-Aralık 2019 tarihleri arasında dünyadaki gelişmelerle başladık. Müteakiben “Makaleler” 
başlığı altında evvel emirde İstihbarat Çalışmaları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Kaan KILIÇ, HUMINT 
ve Mülteciler arasındaki ilişkiye değindi, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi 
Uğurcan AKBUDAK ise çalışmasında Avrupa Birliği’nin NATO’ya alternatif olarak oluşturmaya çalıştığı “Avrupa 
Ordusu”nun ilk aşaması olan FRONTEX’i (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) inceledi.

Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Mert Çam, 
Türkiye’nin NATO üyeliğini, alternatif ittifaklar üzerinden sorgulayarak, olası askerî ittifak değişikliği 
tartışmalarını, Türkiye’nin milli bir davası olan “Kıbrıs Meselesi” üzerinden ele aldı. Ardından ABD’nin Suriye 
Özel Temsilcisi ve Ankara eski Büyükelçisi James Jeffrey’in başına çektiği bir çalışma grubu tarafından kaleme 
alınan ve 11 Temmuz 2018 tarihinde Washington Enstitüsü’nde yayımlanan raporun Türkçe tercümesini ana 
hatları ile sunduk. Zira Amerika’nın Suriye politikasını ve başta Rusya olmak üzere bölgedeki aktörlere değinen 
rapor, kanaatimizce Birleşik Devletlerin, yayımlandığı tarihten itibaren Suriye politikasının ana hatlarını 
oluşturmaktadır. Son olarak War Studies bölümü yüksek lisans öğrencimiz Dağhan YET, “The Allure of the Battle” 
adlı kitabı, esere çeşitli atıflar yaparak inceledi.

ATASAREN ailesi olarak ilk sayımız hasebiyle kusurlarımızı affetmenizi temenni eder, bültenimizi 
beğenmenizi ümit ederiz.
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ASYA -PASİFİK
ASEAN’dan Dev Anlaşma 2020’de
 (Kasım 2019)

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem 
başkanlığını yürüten Tayland’dan yapılan resmi açıklamada 
yürütülen müzakereler sonucu 16 Asya ülkesince 
2020 yılında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği 
(Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) 
Anlaşması’nın ASEAN üyeleri tarafından imzalanmasının 
taahhüt edildiğini duyurdu. Malezya Başbakanı Mahathir 
Mohamad üye ülkelerin üzerinden gelebileceği bazı küçük 
anlaşmazlıklar olduğunu ve bu nedenle anlaşmanın 
henüz sonuçlanmadığını belirtirken, “Anlaşmaya konu 
ekonomilerdeki nüfusun büyüklüğü nedeniyle sonunda elde 
edilecek ödül çok daha büyük olacak”, dedi.  (AA)

Hong Kong’da Mahalli Seçimler (Kasım 2019)

Suçluların Çin’e iadesini mümkün kılan yasa tasarısından ötürü 2019 Haziran’dan bu yana çok şiddetli protestolara 
sahne olan Hong Kong’da, 24 Kasım 2019’da yapılan mahalli idari seçiminde Pekin yanlısı çevreler ve Hong Kong 
Baş Yöneticisi Carrie Lam ağır yenilgi aldı. Yerel RTHK televizyonu demokrasi yanlısı grubun Hong Kong’daki 18 şehir 
meclisinde 452 sandalyenin 390’ını kazanarak çoğunluğu elde ettiğini duyurdu. (AA)
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Hong Konglulardan Doğu Türkistan’daki 
Uygur Azınlığa Destek Eylemi (Aralık 2019)

Hong Kong’da demokrasi talebiyle aylardır eylem 
düzenleyenler bu kez Çin’in Uygur politikasına karşı 
meydanlara indi. Binlerce kişi Doğu Türkistan bayrakları 
ve Hong Kong’un bağımsızlığını isteyen pankartlarla 
kentin Edinburgh Meydanı’nda toplandı. Güvenlik güçleri, 
barışçıl eylem düzenleyen kalabalığı dağıtmak için biber 
gazı kullandı. Bağımsız kaynaklarsa, Çin’in “siyasi açıdan 
tehlikeli” olduğunu iddia ettiği bireylerin herhangi bir yargı 
kararı olmaksızın tutulduğu bu kamplardaki mahkum 
sayısının 3 milyonun üzerinde olduğunu açıklamıştı. 
(Euronews)

Cammu Keşmir Bölgesinin Özel Yönetim 
Statüsünü Kaldıran Hindistan, Pakistan 
Kontrolündeki Azad Keşmir Bölgesine De 
Bir Gün Egemen Olacaklarını Söyledi. (Eylül 
2019)

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam 
Jaishankar, “Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) 
Hindistan’ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen olacağız, 
fiziksel hakimiyet kuracağız.” dedi. Cammu Keşmir 
bölgesinin özel yönetim statüsünün kaldırılması sonrası 
Pakistan’ın konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıma 
girişimleri hakkında Jaishankar, “Başkalarının Cammu 
Keşmir hakkında ne söylediklerini boş verin. Hindistan’ın bu 
konudaki tutumu 1972’den beri bellidir. Bu bizim meselemiz 
ve bizim tutumuz sonucu belirleyecek.” ifadesini kullandı. 
(AA)

Hindistan’da Tartışmalı Yeni Vatandaşlık Yasası (Kasım 2019)

Hindistan’da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Hindistan 
Vatandaşlık Yasası’nda değişikliğe gidiliyor. Meclise sunulan tasarıya göre, 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren 
gayrimüslim göçmenler, vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslüman göçmenlerin ise sınır dışı edilmesi 
ve hapse atılması öngörülüyor. Tasarıya göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, 
Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık 
elde edebilecek. Hindistan’ın birçok bölgesinde tasarıya karşı protesto eylemleri düzenleniyor. (AA)
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Kuzey Kore Nükleer Programında Bir Test 
Daha Gerçekleştirdi (Aralık 2019)

Kuzey Kore Devlet Ajansı, ülkenin nükleer caydırıcılığına 
destek olacak “kritik bir test” gerçekleştirildiğini 
açıkladı. KNCA haber ajansına konuşan bir yetkili, 
testin Cuma akşamı Sohae Uydu Fırlatma Merkezi’nde 
başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Konuyla ilgili başka 
bir detay paylaşılmadı. ABD’nin Kuzey Kore ile nükleer 
programı hakkında yürüttüğü müzakerelerde bir ilerleme 
sağlanamadı. Pyongyang yönetimi ABD’ye müzakerelerde 
ilerleme sağlamaları için yıl sonuna kadar süre verdi, aksi 
takdirde “yeni bir yol” izleyeceklerini açıkladı.(AA)

Japonya Çevre Bakanı: Fukuşima’daki Radyoaktif Suyu Okyanusa Boşaltmak Zorunda 
Kalacağız (Eylül 2019)

Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada, sekiz yıl önce meydana gelen şiddetli deprem ve tsunamide hasar gören 
Fukuşima nükleer santralinin atık suyunu Büyük Okyanusu’na boşaltmak zorunda kalacaklarını açıkladı. Tarihe 
Çernobil’den sonraki en büyük nükleer felaket olarak geçen kazada üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon 
sızıntısı yaşanmış, bölgedeki binlerce kişi tahliye edilmişti.(AA)
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TÜRKİSTAN - AVRASYA
Birleşmiş Milletler: 1 Milyon Uygur, 
Toplama Kamplarında Tutuluyor
(Eylül 2019)

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan 
Kaldırılması Komitesi, ağustos ayında Cenevre’de yaptığı 
açıklamada, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da başlattığı 
azınlıklara yönelik asimilasyon kampanyası kapsamında, 
Birleşmiş Milletler verilerine göre Uygur Türkü, Kazak ve 
Kırgız azınlıklardan 1 milyon Müslüman kitlesel olarak 
gizli bir şekilde toplama kamplarında tutuluyor. Ancak 

kamplara alındıktan sonra yurt dışına kaçmayı başaran 
Uygur Türkleri, söz konusu kamplarda her gün saatlerce 
Çin Komünist Partisi’nin propagandasının yapıldığını, 
domuz eti yemeye, alkol almaya ve İslam dinini kınamaya 
zorlandıklarını sık sık işkence gördüklerini ve kamplara 
alınanlardan bazılarının da gözden kaybolduğunu dile 
getiriyor. (RFERL)

Rusya-Çin Doğalgaz Boru Hattı (Aralık 
2019)

Rusya-Çin arasında Sibirya’yı Çin’in kuzeydoğusuna 
bağlayan Sibirya’nın Gücü adlı 3000 kilometre 
uzunluğundaki boru hattından Çin’e doğalgaz pompalamaya 
başlandı. Hat, Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliği 
açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hattın 
2025’te tam kapasite çalışmaya başlamasıyla Çin’e yılda 
38 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılması planlanıyor. 

Boru hattının açılış töreninde konuşan Putin, “dünyanın en 
büyük inşaat projesi” diye nitelediği boru hattının açılışının 
“tarihi bir olay” olduğunu söyledi. Eksi 62 derece soğuğa 
dayanacak şekilde inşa edildiği belirtilen boru hattının 
inşasına, 400 milyar dolarlık bu anlaşma kapsamında 
başlanmıştı. (AA)
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Çin’den Avrupa’ya Giden İlk Yük Treni 
Türkiye’den Geçti (Kasım 2019)

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını kullanarak Çin’den 
Avrupa’ya giden Demir İpek Yolu’nun ilk treni, Türkiye’den 
geçti  Çin’den Avrupa’ya kesintisiz giden ilk yük treni 
China Railway Express, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 
11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek ve son 
durağı Prag’a ulaştı. Çin’in Şian şehrinden yola çıkan 
China Railway Express, Türkiye güzergahında Ahılkelek, 
Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, 
Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul’dan geçip Kapıkule’den 

(Edirne) çıkış yaptı.  Toplam uzunluğu 820 metre olan 
42 konteyner yüklü vagonla hareket eden tren, Avrupa’ya 
ulaşarak tarihe geçti. Tek kuşak tek yol projesinin en 
önemli adımlarından biri olan bu güzergah sayesinde 11 
bin 483 kilometrelik yol birbirine bağlanarak taşımacılıkta 
zamandan ve enerjiden tasarruf edilecek.(AA)
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Putin: Dünyada Sadece 2 Ülkede Olan Sistemi Kurması İçin Çin’e Yardım Ediyoruz.
 (Ekim 2019)

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısının son oturumunda, 
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Çinli ortaklarımıza füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemi yapmaları için yardım ediyoruz” 
açıklamasında bulundu. Putin, sistemin çok önemli olduğunu ve “Çin’in savunma kapasitesini ciddi şekilde artıracağını” 
söyledi. ABD’nin ticaret savaşı, ve ABD Güney Çin Denizi’ndeki devriye faaliyetlerine de değinen Putin, Çin’i kuşatma 
çabalarının doğası gereği imkansız olduğunu sözlerine ekledi. (Diplomat)

Özbekistan’da Seçimleri Mirziyoyev 
Kazandı. (Aralık 2019)

Özbekistan’da 4 Aralık’ta yapılan devlet başkanlığı 
seçimlerini 59 yaşındaki Şevket Mirziyoyev kazandı. Rus 
haber ajansı TASS, Şevket Mirziyoyev’in oyların yüzde 
88’inden de fazlasını aldığını bildirdi. Özbekistan’da 13 
yıldır başbakanlık görevinde olan Şevket Mirziyoyev, 
Devlet Başkanı İslam Kerimov’un 2 Eylül 2016’da hayatını 
kaybetmesinin ardından devlet başkanlığı görevini 
vekâleten yürütüyordu. (RFERL)

Özbekistan’daki Genel Seçim Sonuçları 
Açıklandı. (Aralık 2019)

Özbekistan’da dün gerçekleştirilen genel seçimler 
sonrasında ilk sonuçlar açıklandı. İlk sonuçlara göre bir 
önceki dönem meclis çoğunluğunu elinde tutan Liberal 
Demokrat Parti yine birinciliği koruyor. Ancak Liberal 
Demokratlar bir önceki mecliste 52 milletvekiline sahipti. 
Milli Kalkınma Partisi ise 35 milletvekili çıkartarak 
ikinci tur öncesi bir önceki meclisteki 36 milletvekili 
sayısını korudu. Milli Kalkınma Demokrat Partisi özellikle 
Rusya’nın liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliğine 
Özbekistan’ın üyeliğine karşı çıkması ile biliniyor. 
Seçimlere katılan partilerin hiçbirinin Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e karşı bir muhalefeti 
bulunmamakla birlikte seçimleri izleyen AGİT gözlemcileri 
oy kullanımında ve sayımında birçok yanlış uygulamanın 
yaşandığını kaydetti. (RFERL)

AVRUPA
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AVRUPA
İngiltere’de Seçimlerin Galibi Johnson 
(Aralık 2019)

2 Aralık 2019 tarihindeki erken seçim sonuçlarına 
göre ülke genelinde Muhafazakar Parti 365 milletvekili, 
İşçi Partisi 203 milletvekili, İskoç Ulusal Partisi 48 
milletvekili ve Liberal Demokratlar 11 milletvekili çıkardı. 
Kalan 23 koltuk ise diğer partiler arasında paylaşıldı ve 
parlamentodaki geleneksel iki partili yapı yeniden hakim 
oldu. Seçim sonuçlarına göre parlamento çoğunluğu 
olan 326 milletvekilinin üzerinde oy olan Johnson tek 
başına hükümeti kuracak ve Brexit sürecini tamama 
erdirebilecek.

Erken seçime giden süreç Brexit anlaşmasının iki kere 
Parlamento’da reddedilmesi ile başlamıştı. Bunun üzerine 

görevinden istifa eden Theresa May’in yerine Boris Johnson 
Başbakanlık görevini üstlenmişti. Boris Johnson’ın gözden 
geçirilmiş Brexit anlaşması 19 Ekim’de parlamentoda 
kabul edilmesine rağmen, sürecin takvimlendirilmesi 
reddedilmişti. Bu şartlar altında hükümetin 2022 yılına 
kadar verimli çalışmayacağına kanaat getirilince Johnson, 
parlamento olağan seçime daha üç sene varken tekrar 
erken seçim kararı aldı. Erken seçimlere 25 gün kala 
İngiltere parlamentosunun feshedilmiş ve bu gelişmeyle 
birlikte 12 Aralık’ta düzenlenecek olan seçimlere kadar 
hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası, yasama 
faaliyetlerini durdurmuştu. (AA)

Fransa’da Grevler Hayatı Kaosa Sürüklüyor 
(Aralık 2019)

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda 
sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik 
reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde 
süresiz grev başlattı. 5 Aralık’ta başlayan greve, protestolar 
eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 
800 bini bulmuştu. Reforma karşı 5 Aralık’ta başlatılan 
grevler nedeniyle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde 
ciddi aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor. 
Grevler nedeniyle başkent Paris’te metro hatlarının büyük 
bölümü çalışmazken, çok az sayıda sefer yapan hatlarda 
da izdiham oluşuyor.

Çeşitli sendikaların temsilcileri ile görüşen 
Başbakan Edouard Philippe geçen hafta düzenlediği 
basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene 

getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 
42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti. 
Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, 
ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 
62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü 
olumsuz etkiliyor Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 
ve hükümet emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini 
belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor. 
(AA)
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NATO 70. Yılında Londra’da toplandı
(Aralık 2019)

Londra Deklarasyonu’nda NATO’nun 1 milyar kişi 
ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam ettiği, 
“dayanışma ve birlik” ilkelerinin ittifakın temel taşları 
olmaya devam ettiği belirtildi “Savunma harcamaları 5 
yıldır artıyor” Deklarasyonda, ABD dışındaki müttefiklerin 
savunma harcamalarının 5 yıldır. Arttığı ve toplamda 130 
milyar dolardan fazla yatırım yapıldığı belirtildi. 

Deklarasyonda, “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle 
hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” vurgusu yapılırken, 
müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı 
olduğu ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar 
attığı kaydedildi. Rusya’nın agresif tutumunun Avro-
Atlantik güvenliğini tehdit ettiği belirtilen deklarasyonda, 
ittifakın devlet ve devlet dışı aktörlerden farklı tehditlere 
maruz kaldığı ifade edildi.  Rusya’nın orta menzilli füze 
konuşlandırması sonucu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler 
Anlaşması’nın (INF) sonlandırılmasının ardından “orantılı 
ve ölçülü” tedbirlerin hazırlandığı açıklanan deklarasyonda, 
“Rusya’nın davranışları müsaade ettiği müddetçe diyalog ve 
yapıcı bir ilişkiye hazırız.” değerlendirmesinde bulunuldu. 
İttifakın aynı zamanda havada ve denizde bağımsızlığını 

korumak için girişimlerini artırdığı kaydedilen 
deklarasyonda, NATO’nun savunma ve caydırıcılık gücünü 
nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetleriyle 
güçlendirmeye devam ettiğinin altı çizildi ve “Nükleer 
silahlar var olmaya devam ettiği müddetçe, NATO da nükleer 
ittifak olmayı sürdürecektir.” vurgusu yapıldı. 

Deklarasyonda, güvenliğin sağlanması için geleceğe 
odaklanılması ve bu çerçevede teknolojik üstünlüğün 
korunması gerektiğine işaret edildi.  Müttefiklerin 5G 
iletişim teknolojilerine ilişkin güvenliğe önem verdiğinin 
altı çizilen deklarasyonda, siber ve hibrit tehditlere cevap 
verme yeteneklerinin geliştirildiği duyuruldu.  Londra 
Deklarasyonu’nda, ilk defa Çin’in yükselen gücüne 
değinilerek “Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının 
ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele 
almalıyız.” vurgusuna yer verildi. (AA)
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Maersk: Global Ticaretteki Yavaşlama 
Devam Edecek (Aralık 2019)

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi 
Maersk, küresel deniz taşımacılığının büyümesinin üçüncü 
çeyrekte yüzde 1,5’e gerilediğini ve “tüm ana ekonomilerde 
geniş çaplı zayıflama olduğunu” belirtti. Dünyanın en büyük 
konteyner taşımacılık şirketi Maersk, ticaret savaşlarının 
ve Brexit’in büyümeyi yavaşlattığını söyleyerek “küresel 
ticarette alarm” uyarısında bulundu. Şirket artan ticaret 
kısıtlamalarından kaynaklanan olumsuz etkilerin de 
ticaret büyümesinde etkili olduğunu söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada “Konteyner talebindeki 
büyüme, küresel imalat ve küresel ihracat siparişlerindeki 
yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. İmalat sektöründe 
küresel duyarlılığın zayıflaması, 2020’deki büyüme olasılığını 
azaltıyor” ifadesi yer aldı. Maersk küresel ticaret için 
riskleri ABD-Çin Ticaret savaşı, dünya genelinde mali ve 
parasal teşvikler ve Brexit olarak sıraladı.(AA)

Putin ve Zelenskiy, Doğu Ukrayna’da 
Ateşkesin Uygulanmasında Anlaştı. 
(Aralık 2019)

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Paris’te Fransa ve 
Almanya’nın girişimiyle ilk kez bir araya geldi. İki lider, 
Doğu Ukrayna’da varılan “tam ve kapsamlı” ateşkesin 
yıl bitmeden uygulanmasında anlaştı. Görüşmeye, 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya 
Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Putin ve Zelenskiy, 
Doğu Ukrayna’da tarafların “tüm tutukluları karşılıklı olarak 
serbest bırakması” için çalışma kararı aldı. Görüşmede 
Rusya destekli güçlerin Doğu Ukrayna’dan çekilmeleri 
konusunda ise anlaşmaya varılamadı. Zelenskiy bu 
nedenle görüşmede fazla ilerleme sağlanamadığını, 
Doğu Ukrayna konusunda taviz vermelerinin söz konusu 
olmadığını söyledi.(AA)
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AMERİKA
ABD GKRY’ye Uyguladığı Silah Ambargosunu 
Kaldırmaya Yönelik Girişimler
(Kasım-Aralık 2019)

ABD’nin “2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası” 
olarak bilinen savunma bütçe tasarısı, Kongrenin 
iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler 
Meclisinde kabul edildi ve Senato’nun onayına sevk edildi. 
Tasarı Senato’da da kabul edilirse yürürlüğe girmesi için 
Başkan’ın onayı gerekiyor. 

Tasarıya göre, ABD Başkanı, Rum yönetiminin “para 
aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını” ve 
“Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için 
demirlememesi için gerekli adımları attığını” Kongre’nin 
ilgili komitelerce teyit edilmediği sürece ambargolar 
kaldırılmayacak. (AA)

ABD’den Paris İklim Anlaşması’ndan 
çekilme başvurusu (Kasım 2019)

ABD yönetimi, 2017 yılında çekileceğini duyurduğu 
Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılmak için resmi 
başvuruda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Paris 
İklim Anlaşması’ndan ayrılma başvurusuna yönelik 
yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Başkan Donald 
Trump, Amerikan halkına, vergi mükelleflerine ve işlerine 
yüklediği yükten dolayı Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme 
kararı verdi.” ifadesini kullandı. 2017’de Anlaşmadan 
çekileceğini duyuran Trump, anlaşmanın Amerikan 

ekonomisinde 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon istihdam 
kaybına yol açacağını iddia etmişti.

Anlaşmanın yasal hükümlerine göre, BM Genel 
Sekreterliği, ABD’nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 
2019’da kabul edebilecek. Talebin kabul edilmesini takip 
eden sürecin ise yaklaşık bir sene süreceği ve ABD’nin 
anlaşmadan resmi olarak çekilmesinin Kasım 2020’yi 
bulabileceği belirtiliyor. (AA)

Trump’ın Azil Süreci Başladı (Kasım 2019)

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz’da 
yaptıkları telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna 
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, rakibi Joe Biden 
ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine 
yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu 
24 Eylül’de, “ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği” 
ve “Başkanlık yeminine ihanet ettiği” gerekçesiyle 
Trump’a yönelik azil soruşturması başlamasına neden 
oldu. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim’de yapılan oylama ile 
azil soruşturması kapsamında kamuya açık oturumlar 
yapılmasını kararlaştırdı. Temsilciler Meclisi İstihbarat 
Komitesinde kamuya açık ilk oturum 13 Kasım’da, son 
oturum ise 21 Kasım’da yapıldı. Bu süreçte Dışişleri, 
Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon’dan toplam 12 
yetkili ifade verdi. Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 
300 sayfalık raporu 3 Aralık’ta Adalet Komitesine sundu. 

Adalet Komitesi 13 Aralık’ta azil maddelerini onaylaması 
sonucu azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna 
geldi. Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık’ta 
yapılan oylamada, “görevini kötüye kullanmak” suçlaması 
197 vekilin “hayır” oyuna karşılık 230 oy ile “Kongrenin 
işleyişini engellemek” suçlaması ise 198’e karşı 229 oy ile 
kabul edildi.

Azil sürecinin Temsilciler Meclisi aşaması bitmiş olsa 
da azil maddelerinin halen Cumhuriyetçilerin çoğunlukta 
olduğu Senato’ya sunulmaması tartışılmaya devam 
ediyor. Anayasa gereği, azil maddelerinin Senato’ya 
gitmesi, burada yargılama süreci başlatılması ve nihai 
oylamada davanın senatörlerin üçte ikisinin oyunu alması 
durumunda azlin onaylanması gerekiyor. (AA)

TÜRKİYE VE BATI ASYA
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TÜRKİYE VE BATI ASYA

Barış Pınarı Harekâtı (Ekim 2019) 

9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye 
Milli Ordusuna bağlı güçlerin desteğiyle Suriye’nin 
kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış 
Pınarı Harekâtı’nı başlattı. Harekâtın amacı Türkiye’nin 
güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu 
yok etmek ve kurulacak güvenli bölge ile Suriyeli 
sığınmacıların ülkelerine dönmesi sağlanarak bölgede 
barışın tesis edilmesi olarak açıklandı. (AA)

Türkiye-Libya Güvenlik ve Askeri İş birliği 
Mutabakatı (Kasım 2019)

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti 
arasında 27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İş birliği 
Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan 
kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz 
Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat 
Muhtırasının” imzalandığı bildirildi. Buna göre Türkiye, 
Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırlandırması 
konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 
sonra ikinci anlaşmasını Libya ile imzalamış oldu. (AA)
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Akıncı TİHA Göklerde (Aralık 2019)

Yerli ve milli imkanlarla Baykar Milli S/İHA Sistemleri 
Üretim ve Ar-Ge Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin 
en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan 
Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019’da ilk motor testini 
gerçekleştirdi. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, 
Türkiye, Bayraktar AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta 
insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri 
oldu. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve saat 
15.19’daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan 
Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin 
tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de 
başarıyla icra etti. 

24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına 
sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 
950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram 
faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5,5 
ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 
adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne 
yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 

beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı 
konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı. İHA, 
kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir 
kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı 
mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay 
zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların 
daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve 
teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı 
hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri 
de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu 
haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit 
radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş 
faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının 
yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman 
da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen 
hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava 
görevlerinde de kullanılabilecektir. (AA)
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Türkiye’nin Otomobili Tanıtıldı (Aralık 2019)

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun, 2022 
yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze’de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle tanıtıldı. 
C-SUV ve C-Sedan olmak üzere şimdilik iki model üretilen 
otomobilin 2030 yılına kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları 
tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 
farklı modelde üretilmesi planlanıyor. Resmi kuruluşu 
28 Haziran 2018’de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay 
sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün 
ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi 
olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 
2020 yılında atacak.

Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj 
ile yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek, merkeze sürekli bağlı 
olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla 
alabilecek. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir 
güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek 
otomobilin 300 ve 500 km mesafe yol kat edebilecek 
batarya opsiyonlarına sahip olacak. Euro NCAP 5 yıldız 
seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya 
ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla 
burulma direncine sahip olacak. (AA)
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Lübnan’daki protestolar Başbakanı 
Hariri’nin istifası ile sonuçlandı. 
(Ekim 2019)

Hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı 
WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki 
olarak Lübnan’da 17 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı 
protestolar Başbakan Saat El-Hariri’nin istifasıyla 
sonuçlandı. İstifadan sonra Lübnan Anayasası’na göre 
Cumhurbaşkanı makamının, yeni hükümeti kuracak 
ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare 
sürecini başlatması gerekiyor. İstifadan bugüne 
istişare görüşmeleri iki kez ertelendi. Hariri yaptığı 
açıklamada görüşmelerin ertelenmemesi gerektiğini ve 
yeniden hükümeti kurma görevi verilmesi halinde kabul 
etmeyeceğini belirtti

Lübnan’da Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler 
üzerine 21 Ekim’de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla 
bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından 
geçirmeyi başarmıştı. Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi 
içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının 
yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı 
kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut 
kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını 
açıklamıştı. (AA)

Bağdadi Etkisiz Hale Getirildi (Ekim 2019)

Terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir Bağdadi, 
Suriye’nin İdlip şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz 
hale getirildi. Bağdadi’nin ölümünü açıklayan ABD başkanı 
Donald Trump, açıklamasında operasyondaki iş birliği için 
Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Öte yandan terör örgütü 
DAEŞ de Bağdadi’nin ölümünü doğrulayan bir açıklama 
yayınladı. Bağdadi’nin ardından örgütün yeni lideri olarak 
Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi ilan edildi.

ABD Başkanı Trump’ın Bağdadi’nin ölümünü 
açıklamasının ardından Türkiye de Bağdadi’nin eşinin, 
kız kardeşinin ve eniştesinin Suriye’de daha evvel 
yakalandığını fakat kamuoyuyla paylaşılmadığını açıkladı. 
(AA)

Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı 
(Kasım 2019)

İsviçre’nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen 
Suriye Anayasa Komitesi toplantısı, Birleşmiş Milletler 
(BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in açılış 
konuşmasıyla başladı. Pedersen, açılış konuşmasına 
tarihi bir ana tanıklık etiklerini belirterek başladı. 
Pedersen, “Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. 
Bunlar BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye’nin 
birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve 

anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi 
bir süreç olduğu ilkelerimizi oluşturuyor.” diye konuştu.  
“Ekibimden anayasanıza ne yazacağınızı söylemesini 
beklemeyin. Siz Suriyeliler, bu Komite’nin üyeleri, taslağınızı 
kendiniz hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak” 
diyen Pedersen, ara buluculuk görevini tüm iyi niyetiyle 
üstleneceğini vurguladı. (AA)
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İran’daki Protestolar (Kasım 2019)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin benzin 
sübvansiyonlarının kaldırıldığını açıklamasının ardından 
İran’da başlayan protestolar birçok şehre yayıldı. 
Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre 21 şehirde 
en az 106 kişi hayatını kaybetti. Hükümet yetkililerinin 
belirttiğine göre en az bin kişi gözaltına alındı. (AA)

Somali’deki Türk Askeri Eğitim Merkezi 
Üçüncü Mezunlarını Verdi. (Kasım 2019)

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Somali’deki Türk Görev 
Kuvveti Komutanlığı’nda (STGK) eğitimlerini tamamlayan 
363 Somalili asker mezun oldu. Başkent Mogadişu’daki 
STGK’de düzenlenen mezuniyet töreninde ilk eğitimlerini 
merkezde aldıktan sonra Türkiye’deki eğitimlerini de 
başarıyla tamamlayıp bu ayın ortasında ülkelerine 
dönen, kara kuvvetlerinde görev yapacak 363 askere 
diplomaları verildi. Savunma Bakanı Muhammed, 

törendeki konuşmasında, Türk askeri eğitim merkezi 
sayesinde Somali ordusunun her geçen gün yeni askeri 
yapısına kavuştuğunu belirtti. Muhammed, Somali halkı 
ve devletinin yanında yer almadaki kararlılığı, halkını ve 
sınırlarını koruma ve askeri kurumların arasında olduğu 
önemli alanlardaki destekleri dolayısıyla Türkiye ve Türk 
halkına teşekkürlerini iletti. (AA)



MAKALELER



MAKALELER

21

İNSAN İSTİHBARATI AÇISINDAN 
MÜLTECİLER-SIĞINMACILAR VE GEÇİCİ 
KORUNMA KAPSAMINDAKİLER 

Kaan KILIÇ*

Arap Baharı’nın başlamasıyla birlikte, son on 
yıllık döneme damgasını vuran konuların başında göç 
hareketleri gelmektedir. Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
ülkelerinde yaşanan toplumsal ve siyasal olaylar, bölgede 
ve çevre ülkelerde nüfus hareketliliğini tetiklemiştir. Son 
aylarda İdlip eksenli yaşanan gelişmeler, göç konusunun 
bir kez daha yüksek perdeden dillendirilmesine ve başta 
Türkiye olmak üzere civar ülkeler tarafından, olası göç 
hareketliğine karşı tedbirler geliştirilmesine neden 
olmuştur. Göçlerin sebep olabileceği yıkıcı etkiler göz 
önüne alındığında başta güvenlik ve istihbarat alanlarının 
bu sonuçlardan en fazla etkilenecek alanlar olduğunu 
ifade etmek gayet tabiidir. Bu noktada göçleri, insan 
istihbaratı bakış açısıyla ele almak yerinde olacaktır. 

İnsan istihbaratı, kaynağı ve toplayıcısı “insan” 
olan istihbarat faaliyetlerini tanımlamak için kullanılan 
teknik bir terimdir. Amerikan belgelerinde insan 
istihbaratı, “niyet, hiyerarşi, taktik, ekipman, personel 
ve yetenekleri tanımlamak için insanlardan ve onların 
ilişkili olduğu belgelerden ve medya kaynaklarından, 
eğitilmiş bir insan istihbaratı personeli tarafından toplanan 
bilgi” olarak tanımlamaktadır.2  Modern istihbarat 
teşkilatları kurulmadan evvel de devletler, ihtiyaç 
duydukları istihbarî verileri insan istihbaratının imkân 
ve kabiliyetleri ölçüsünde elde edebilmekteydiler. Bu 
bağlamda denilebilir ki insan istihbaratı, istihbaratın saf 
halini teşkil etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve iletişim 
vasıtalarının çoğalmasıyla birlikte istihbarat toplama 
türleri de çeşitlenmiştir. Günümüzde elektronik istihbarat, 
sinyal istihbaratı ve siber istihbarat gibi istihbarat toplama 
türleri, istihbarat teşkilatlarının işini kolaylaştırsa da 
insan istihbaratı vazgeçilmezliğini korumaktadır. Anılan 
istihbarat türleri vasıtasıyla kişilerin alışkanlıkları 
ve hareketleri takip edilebilmektedir. Fakat insan 
doğasındaki kırılmalar ve kişilerin sahip olduğu niyetler 
sadece insan istihbaratının imkân ve kabiliyetleriyle 

* Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü, İstihbarat Çalışmaları Anabilim 
Dalı, Araştırma Görevlisi, kkilic@msu.edu.tr.

2 FM 2-22.3, Human Collector Operations, 
Headquarters Department of the U.S. Army, Washington 
DC., 2006, s. 4

tespit edilebilmektedir.  Teknolojik gelişmelerin büyüsüne 
kapılarak insan istihbaratına gereken önemi vermeyen 
ülkelerde terör olayları cereyan etmekte ve onlarca insan 
hayatını kaybetmektedir. Steele, insan istihbaratında 
yapılan ihmalleri şu cümlesiyle özetlemektedir: 

“Geçen onca yıl içinde, kapalı kaynaklardan insan 
istihbaratı toplamayı, karşı istihbaratı ve güvenliği ihmal 
ettik. İnsan istihbaratı için bildiklerimizin %80’nini oluşturan 
açık kaynak istihbaratını küçümsedik ve askerlerimizin, 
analizcilerimizin ve müşterilerimizin bu konularda eğitilmesini 
göz ardı ettik.”3

İnsan istihbaratı kaynakları sonsuzdur, bu kaynakları 
sonsuz ve kıymetli kılmak insan istihbaratını icra edenlerin 
hayal gücüne bağlıdır.4 Amerikan Merkezi Haberalma 
Teşkilatı’na (CIA) göre İnsan istihbaratı kabaca şu yollarla 
toplanmaktadır:5

• Fotoğraf, belge ve diğer materyallerin gizli olarak 
edinilmesiyle

• Yurtdışındaki insanların motivasyonlarının 
tespitiyle bilgi paylaşmaya ikna etme aracılığıyla

• Yurtdışına seyahat eden yabancı uyrukluların ve 
vatandaşların sorgulanmasıyla

• Göçmenler ve mülteciler ile yapılan mülakatlar 
ile 

• Suç örgütlerinin içindeki üyeler vasıtası ile 

• Dış temsilciliklerde görev yapan Dışişleri 
personelleri ile

• Yabancı hükümetlerle resmi temaslar

3 Robert D. Steele, Human Intelligence, All Human, 
All Minds, All the Time, Army War College Press, 
Advancing Pensilvanya, 2010, s.1.

4 Sait Yılmaz, 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, 
Milenyum Yayınları, İstanbul, 2007, s.124.

5 CIA Resmi İnternet Sayfası, “Humint”, https://www.
cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-
featured-story-archive/intelligence-human-intelligence.
html (7 Temmuz 2017).
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Şekil 1 İnsan istihbaratı piramidinde kaynağın hassaslığı, kalitesi ve değeri
Kaynak: Michael Herman, Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, s. 63.

Cambridge Üniversitesi’nden Michael Herman’ın 
hazırladığı “kaynak piramidine” göre piramidin tabanına 
doğru inildikçe kaynak sayısı artarken elde edilen bilginin 
niteliği azalabilmekte ve piramidin tepesine doğru 
ilerlerken de kaynak sayısı azalmasına rağmen elde 
edilecek bilginin kıymeti ve hassasiyeti artabilmektedir. 
Şekilden de anlaşılabileceği gibi göç hareketleriyle 
ülkelerinden ayrılan insanlar, insan istihbaratı açısından 
en önemli kaynaklardan birisini oluşturmaktadırlar. 
İstihbarat teşkilatları çeşitli usul ve metotlar kullanarak 
göçmen grupların içerisinden kaynak ve eleman temin 
edebilmektedir. İstihbarat teşkilatlarının insan istihbaratı 
kapsamında kullandığı metotlar 3 başlık altında 
incelenebilmektedir: İnsan İstihbaratı Temel Harekatı, 
Özel Usuller ve Elemanlama.

İnsan istihbaratı faaliyetlerinin temelini, insan 
istihbaratı temel harekâtı vasıtasıyla elde edilen bilgiler 
oluşturmaktadır. Kaynak kişileri tespit etmek için 
yapılan araştırmalarda ve bu kişilerle gerçekleştirilen 
görüşmelerde insan istihbaratı temel harekâtı faaliyetleri 
kullanılmaktadır. Sızdırma, mülakat, gözlem ve tarif 
ve keşif operasyonları insan istihbaratı temel harekâtı 
kapsamına girmektedir. İnsan istihbaratı faaliyetlerinde 
kullanılan bazı metotlar ise özel usuller başlığı altında 
ele alınmaktadır. Bu usuller kısaca sorgulama, takip ve 

gözetleme ve provokasyon faaliyetlerini içermektedir. 
Özel usulleri icra edecek personelin insan istihbaratı 
temel harekâtı kapsamına giren faaliyetleri icra edecek 
personele nazaran daha eğitimli ve daha tecrübeli olması 
gerekmektedir. Örneğin sorgulama yapacak personelin 
insan psikolojisini bilen, beden dili konusunda eğitimli 
ve usta-çırak ilişkisi içerisinde tecrübe kazanmış olan bir 
personel olması gerekmektedir. Doğal olarak mülakat ve 
sızdırma operasyonlarını icra edecek personelin de ilgili 
konularda eğitimli ve tecrübeli olması beklenmektedir 
ancak sorgulama, takip ve gözetleme faaliyetleri, 
mülakat ve sızdırma operasyonlarına nazaran daha aktif 
ve tehlikeli operasyonları içerebilmektedir.

NOT: Sızdırma operasyonuyla kastedilen 
düşman hatlarının gerisine ya da organize suç 
örgütlerinin içerisine personel sızdırmak değildir. 
Sızdırma operasyonlarında ilgili personel, muhatabına 
sezdirmeden ondan ihtiyaç duyduğu bilgiyi almaya 
çalışmaktadır. Söz konusu muhatap, organize suç 
örgütlerinin içerisinde yer alan bir suçlu olabileceği gibi 
ihtiyaç duyulan bilgiye erişme gücü olan ve personelin 
önceden aşina olduğu bir tanıdığı ya da herhangi biri de 
olabilmektedir.

İnsan istihbaratı kapsamında elemanlama metodu, 
icracısı tarafından en çok tecrübe ve hazırlık gerektiren 
metotlardan biridir. İstihbarat örgütleri, hedef grupların 
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eylemleri ve davranış biçimleri hakkında bilgi alabilmek 
için bu örgütlerin içerisinde bulunan (daha evvel yer alıp 
ayrılan ya da hâlihazırda örgüt içerisinde olan) kişilerden 
kaynak olarak faydalanmaktadır.  Bu kişilerin belirlenmesi 
ve kişilerle iletişime geçilmesi aşamasında istihbarat 
örgütleri CAMP analizi6 denilen bir metot uygulamaktadır.

• Credibility  a (Güvenilirlik)

• Access   a (Erişim)

• Motivation  a(Motivasyon)

• Pattern of Life a(Hayat Tarzının Tespiti) 

CAMP analizine göre bir istihbarat personeli, potansiyel 
kaynağın güvenilirliğini sürekli olarak test etmelidir. 
Kaynağın sağlayacağı bilgilerin kıymeti, söz konusu 
kişinin ne kadar güvenilir olduğuyla doğru orantılıdır. İlgili 
kişi kendi konusunda son derece güvenilir olarak kabul 
edilebilirken, kendisinin ulaşamayacağı veriler hakkında 
sağladığı bilgiler bakımından güvenilir bir kaynak olarak 
kabul edilemeyebilir. Bu noktada erişim konusu önem 
kazanmaktadır. Buna göre kaynağın sağlayacağı veriler, 
potansiyel adayın erişim sahasında olmalıdır. Örneğin bir 
terörist grup hakkında elde edilecek haberler için o grubun 
içerisinde yer alan veya örgüte erişimi olan potansiyel 
bir kaynak belirlemek oldukça önemlidir. Keza göçmen 
gruplar içerisinden elde edilecek veriler de bu grupların 
içerisindeki kişilerden ya da bu gruplara aşina kişilerce 
sağlanmalıdır. Potansiyel kaynakla iletişim kurulmadan 
evvel kaynağın motivasyonları belirlenmelidir. Kısaca 
mevzubahis kişi bize niçin kaynak olarak hizmet etmeli 
sorusuna cevap aranmalıdır. Lee’ye göre muhbirler bir 
şeyler üretebilmek için motivasyona ihtiyaç duymaktadır.7  
Motivasyon kaynakları çeşitlendirilebilmektedir. Örneğin 
para, ceza alma korkusu, intikam, belirli bir ideolojiye 
hizmet ya da egonun tatmini gibi öğeler, potansiyel 
kaynakları etkilemede kullanılabilmektedir. Güvenilirliği 
ölçülen, erişim sahası tespit edilen ve motivasyonu 
belirlenen kaynak adayı ile iletişime geçmeden önce 
kaynağın hayat tarzının (Pattern of Life) tespiti oldukça 
hayatidir. İstihbarat personeli kaynakla hangi koşullar 
altında iletişime geçeceğini bu aşamada belirlemektedir. 
Kaynak hakkında toplanan biyografik ve biyometrik veriler, 
istihbarat personelinin hedef kişiyle iletişime geçmesini 

6 İnsan İstihbaratı Dersi Ders Notları, Harp 
Akademileri Komutanlığı SAREN, 2015-2016 Güz 
Dönemi.

7 Gregory D. Lee, “What Motivates Confidential 
Informants”, Third Degree Communications, 2008, s.1.

ve o kişiyi kaynak olarak kullanılmak üzere ikna etmesini 
kolaylaştıracaktır. Örneğin göç hareketleriyle gelen 
topluluklar içerisinde zafiyetleri ve hareket tarzı tespit 
edilen bir x kişisinin “intikam” duygusu veya sığınmacı 
konumunda bulunduğu ülkenin vatandaşı olma ümidi, 
istihbarat teşkilatları tarafından kişiyi ikna etmede bir 
“havuç” olarak kullanılabilmektedir.

Göç hareketleriyle gelen kişiler, istihbarat teşkilatları 
için birtakım fırsatlar ve tehditler oluşturmaktadır.  Göç 
hareketleriyle sınırları aşıp başka bir ülkeye varan kişiler, 
o ülkenin bilimsel gelişimine ve kültürel yapısına katkılar 
sağlayabilmektedir. İnsan istihbaratı birimleri, bu kişilerin 
kaydettiği bilimsel gelişmelerin kapsamını genişleterek 
teşkilatın ihtiyaçlarını giderecek yeniliklere sahip 
olmaktadır. Ayrıca bu kimseler, devletleri ve topluluklarıyla 
ilgili sağladıkları veriler ile vardıkları ülkelerin güvenlik 
politikalarına da katkı yapmaktadırlar. İnsan istihbaratı 
birimleri, göçmen topluluklarının içerisinden sağladığı 
insanlarla yurtiçinde gerçekleşebilecek terör olaylarının 
önüne geçebileceği gibi adli vakalarda da bu kişilerden 
kaynak olarak yararlanmaktadır.

Göç hareketleriyle gelen kişilerin sağlayabileceği 
fırsatlar olduğu kadar tehditler de bulunmaktadır. 
Göçlerle gelen insanlar, açlık ve sefalet gibi nedenlerden 
dolayı organize suç örgütlerine katılım gösterebilmekte 
veya aynı topraklardan gelen hemşerileriyle suç örgütü 
kurabilmektedirler. Suç örgütü kurmanın haricinde, 
bu kişiler bizzat organize suç örgütlerinin hedefi de 
olabilmektedir. Çaresiz durumda bulunan sığınmacılar, 
fuhuş ve organ kaçakçısı çetelerin eline düşerek 
adli vakaların merkezinde yer alabilmektedirler. 
Hedefledikleri ülkeye varmak için yola çıkan kişiler, 
transit geçiş yaptıkları ülkelerde kayıt altına alınırlarsa 
hedef ülkeye gidemeyeceklerinden korktukları için 
kayıt altına alınmaktan sakınmaktadırlar. Bundan 
dolayı sığınmacıların biyometrik ve biyografik verilerine 
ulaşılamadığı için kolluk birimleri adli vakalarda zorluk 
çekmektedir. Ayrıca kayıt altına alınmadan Avrupa’ya 
geçmeye çalışan sığınmacılar, deniz yolunu tercih ederek 
hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Sığınmacıların bu 
kaçış tercihi, göçmen kaçakçılarının gelir kapısı haline 
gelerek, göçmen kaçakçısı sayısının artmasına neden 
olmaktadır. İnsan istihbaratı açısından başka bir tehdit 
de yabancı terörist savaşçıların ve yabancı ajanların, 
göçmen maskesiyle ülkeye girmesidir. Üstelik bu kişilerin 
varlığı, göçmen, mülteci ve sığınmacıların devşirilip 
kullanılmasından daha tehlikelidir. Askeri eğitimi olan 
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Yabancı terörist savaşçılar ve ajanlar, göçmen maskesiyle 
geldikleri ülkelerde başka devletlerin çıkarları için 
suikast ve bombalı eylemler gerçekleştirebilmektedirler. 
Batılı devletler için göç hareketleri açısından en büyük 
tehdit, tersine göç ile bölgeye gelen Batılı yabancı 
teröristlerin, ülkelerine dönme ihtimalidir. Gelmiş 
oldukları sorunlu coğrafyalarda daha çok radikalleşen ve 
yeni terör taktiklerini öğrenen yabancı terörist savaşçılar, 
ülkelerine döndüklerinde öğrendikleri terör metotlarını 
kullanarak masum insanları öldürebilmektedirler. 
Örneğin, en basitinden, Batılı kaynakların “Yalnız Kurt” 
adını verdikleri, literatürde “Kendine terörist” olarak 
adlandırabileceğimiz eylemler ile kalabalıkların arasına 
giren teröristler, bir bıçak yardımıyla bile onlarca insanı 
katledebilmektedirler.

Sonuç olarak göç hareketleri, insan istihbaratını hem 
olumlu hem de olumsuz manada etkilemektedir. Göçler 
neticesinde istihbarat teşkilatlarının yapıları da göçün 
yaratabileceği olumsuzluklarla mücadele edebilecek 
ve doğurabileceği fırsatları değerlendirebilecek şekilde 
reform geçirmektedir. Devletler ve hükümetler, istihbarat 
teşkilatlarının yapısını, yeni konjonktüre uygun bir 
şekilde düzenleyerek göçlerin yaratacağı etkileri 
azaltma gayreti içerisindedirler. Bu amaçlarına ulaşma 
noktasında devletler, uluslararası arenayı kullanarak 
göç hareketlerinin sınırları üzerinde yaratacağı 
baskıyı en düşük seviyede tutmaya çalışmakta ve de 
askeri operasyonlar ile göç hareketlerini kaynağında 
dizginlemeye çalışmaktadırlar.
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FRONTEX VE REFORM TARTIŞMALARI

Uğurcan AKBUDAK*

1957 Roma Anlaşması’yla ortak pazarın kurulması 
1951 Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun kuruluşuyla 
başlayan bölünmüş Avrupa’yı birleştirme fikrinin ilk 
adımdır. Avrupa Birliği’nin ortak pazar tanımı temelde 
sınırları olmayan bir Avrupa kavramına dayanmaktaydı. 
Ancak sınırların kalkması 1993 Maastricht Anlaşması 
ile başlayan Schengen anlaşması ve 1999 Amsterdam 
Anlaşmaları ile devam eden uzun bir süreç sonucunda 
mümkün olabilmiştir. Söz konusu anlaşmalarla ortak 
pazarda malların, hizmetlerin, sermayenin ve en önemlisi 
insanların serbest dolaşımı düzenlenmiştir. Bu serbest 
dolaşım politikası iç sınırların önemini azaltırken Birliğin 
dış sınırlarını güvenliği sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu 
soruna karşı Avrupa Topluluğu kurucu anlaşmasının 
maddelerinde birliğin dış sınırlarına ve buna bağlı olarak 
mültecilere ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. Ancak 
bu durum birliğin ortak dış̧ ve güvenlik politikasına 
ilişkin bir mesele olduğundan bu konuda mekanizmaların 
gelişmesi sancılı olmuştur. 

FRONTEX’in Kuruluşu

Frontex merkezi Varşova’da bulunan Birliğin dış 
sınırlarının denetlenmesini koordinasyonu için kurulmuş 
bir ajanstır2.  Frontex, Fransızca “Frontières extérieures”(dış 
sınırlar) kavramının kısaltmasıdır. Bu kapsamda 2005 
yılında EC No:2007/2004 düzenlemesiyle ilk olarak Dış 
Sınırlarda Operasyonel İşbirliğinin Koordinasyonu İdaresi 
Ajansı adıyla kurulmuştur3.  Bu kuruluş sadece bir irtibat 
bürosu olarak kurulmuş olup sınır birlikleri arasında 
koordinasyonu sağlamakla görevliydi. Düzenlemede 
ajansın görevleri dış sınırların idaresinde Üye Devletler 
arasında operasyonel işbirliğini koordine etmek, ortak 
eğitim standartlarının oluşturulması dâhil, ulusal sınır 
muhafızlarının eğitimi konusunda Üye Devletlere yardım 
etmek, risk analizleri yapmak, dış sınırların kontrolü ve 

* Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku 
Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi uakbudak@msu.edu.
tr.

2 https://europa.eu/european-union/about-eu/
agencies/frontex_en#what-it-does (Erişim Tarihi: 8 
Kasım 2019)

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1513171334865&uri=CELEX:32004R2007 
(Erişim Tarihi: 8 Kasım 2019)

takibi ile ilgili araştırmaların yapılmasını takip etmek, dış 
sınırlarda artan teknik ve operasyonel yardım gerektiren 
durumlarda Üye Devletlere yardım etmek ve ortak geri 
gönderme işlemlerinin düzenlenmesinde Üye Devletlere 
gerekli desteği sağlamak olarak tanımlanmaktadır4. 

2016 yılında kapsamlı bir reform yapılarak ajansın 
adı Avrupa Sınır ve Kıyı Muhafızlığı Ajansı olarak 
değiştirilmiştir5.  Söz konusu değişiklikle ajansın görev 
ve yetkileri genişletilmiş Ajans biraz daha icrai bir hale 
gelmiştir6.  Ajans için efektif, yüksek standartlarda ve 
tek tip bir sınır kontrol ve iade sistemi kurulması vizyonu 
öngörülmüştür7.  Bu kapsamda sınırların gözetimi üye 
devletlerdeki irtibat görevlileri aracılığıyla merkezileştirme 
çalışılmış ayrıca sahil güvenlik faaliyetleri de ajansın 
koordinesine alınmaktadır. Ajansa ani müdahale birlikleri 
oluşturma ve bunları kullanma yetkisi verilmiştir. Ancak 
bunlar doğrudan ajansın personeli olmayıp üye devletlerin 
ajansa gerektiğinde tahsis ettikleri personelidir ve üye 
devletlerle koordine halinde çalışmaktadır8.

FRONTEX Reform Önerisi

Arap Baharı ve sonrasındaki gelişmeler Avrupa’yı 
tarihinde Kavimlerden göçünden sonraki en büyük 
nüfus hareketliği ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu 
durum zaten belirli bir süredir Avrupa’da yükselişte olan 
radikal/aşırı ve yabancı düşmanı hareketler ile birlikte 
değerlendirildiğinde Birliğin kurucu felsefesi olan liberal 
özgürlükçü sistem için varoluşsal bir tehdit meydana 
getirmektedir. Söz konusu hareketliliğin neden olduğu 
göç dalgası sonrasında bazı ülkeler sınırlarında Schengen 
Anlaşması’nı tehlikeye düşürecek boyutta sürekli olamasa 
da pasaport kontrolü yapmak zorunda kalmışlardır.

Hem bu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak 
hem de Brexit sonrasında geleceği tartışmaya açılan 

4 https://frontex.europa.eu/about-frontex/origin-
tasks/ (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2019)

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A251%3ATOC(Erişim 
Tarihi: 8 Kasım 2019)

6 https://frontex.europa.eu/about-frontex/legal-
basis/ (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2019)

7 https://frontex.europa.eu/about-frontex/vision-
mission-values/ (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2019)

8 https://frontex.europa.eu/about-frontex/origin-
tasks/ (Erişim Tarihi: 8 Kasım 2019)
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Birliğin kuruluşundan beri en tartışmalı husus olan 
ortak savunma ve güvenlik konusunda ciddi bir adım 
atmak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu Eylül 2018’de 
FRONTEX reformu için ilk görüşünü bildirmiştir9.  Nisan 
2019’da bu reform tasarısı bazı değişikliklerle birlikte 
Avrupa Parlamentosu’nda değiştirilerek kabul edilmiş ve 
Kasım 2019’da yürürlüğe girmiştir10.

Söz konusu teklif genel hatlarıyla incelendiğinde 
ilk dikkat çeken husus 10.000 kişilik operasyon gücü 
oluşturulmasıdır. FRONTEX’e bağlı ani müdahale timleri 
bulunmakla birlikte bunlar doğrudan üye devletlerin 
memuru olup bu devletlerle koordinasyon halinde 
kullanılmaktaydılar. Yeni düzenlemede ise FRONTEX 
bir koordinasyon kurumu olmaktan çıkarılarak idari 
bir yapıya dönüştürülmektedir. Bu durum Avrupa için 
güvenlik alanında ilk uluslarüstü yapıyı kurduğu gibi üye 
devletler ilk defa “Westphalian sistem” kurulduğunda 
beri egemenliğin en çekirdek yetkilerinden biri olan sınır 
güvenliğinin sağlanmasında uluslarüstü bir yapının 

9 http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
theme-towards-a-new-policy-on-migration/fi le-
revision-of-the-frontex-regulation (Erişim Tarihi: 8 
Kasım 2019)

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1573722151667&uri=CELEX:32019R1896 
(Erişim Tarihi: 8 Kasım 2019)

Kaynak: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-frontex-regulation

(Erişim Tarihi: 8 Kasım 2019)

müdahalesini kabul edebilmektedir. Bu operasyon 
gücünün kurulmasının 2020’ye kadar 1,3 milyar Euro 2027 
‘ye kadar ise 11,3 milyar Euro’luk bir bütçe gerektirdiği 
öngörülmektedir11.

Teklifin getirdiği ikinci önemli değişiklik ise bu 
egemenlik yetkisi devrinin daha bariz görünümü olan sınır 
güvenliğinin Avrupa Entegre Edilmiş Sınır Yönetimi ile 
merkezileşmesidir. Bu merkezileşme kurulacak kontrol 
sistemleri ile Birliğin sınırlarının tamamının kontrol altına 
alınması sağlarken üye devletlere de yükümlülükler 
getirmektedir. Üye devletler Sınır yönetiminin efektif 
olarak işlemesi için yükümlülüklerini yerine getirmediği 
takdirde Konsey tarafından ülkedeki Schengen bölgesi 
uygulaması askıya alınabilmektedir. Üçüncü bir husus 
ise Frontex’e üçüncü ülkelerle anlaşma yapma veya bu 
ülkelere temsilci gönderme yetkisi verilmektedir.

Sonuç olarak söz konusu yetkileri bütün olarak 
incelediğimizde FRONTEX önleyici tedbirler alma ve 

11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A251%3ATOC (Erişim 
Tarihi: 8 Kasım 2019)
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gerektiğinde üye devletlerle birlikte doğrudan operasyon 
yapma yetkileriyle bir koordinasyon kurumu olmaktan 
çıkmıştır. Entegre Sınır Yönetimi ile birlikte Birliğin sınır 
güvenliğine ilişkin getirdiği politikaların Üye Devletlerde 
standart bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir kuruluş 
haline gelmiştir. Ancak bu durumun uluslarüstü merkezi 
bir otoriteye dönüşeceğini söylemek şimdilik mümkün 
değildir. Zira reform taslağında öngörülen senaryo oldukça 
uzun vadelidir ve kısa vadede efektif sonuçlar vermesi 
mümkün değildir. Her ne kadar ortak güvenlik konuları ve 
“Avrupa ordusu” için ciddi bir adım olarak algılanmasa da 
bu reform Birliğin temeline oturduğu serbest dolaşımın 
tartışmaya açılmasına ve düzensiz göçlerin varoluşsal bir 
tehdide dönüşmesine karşı bir önlemden başka bir anlam 
ifade etmesi uzun vadede mümkün değildir.
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TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİ 
DOĞRULTUSUNDA KIBRIS MESELESİ

Mehmet Mert ÇAM*

1. Giriş

15 Temmuz 2016 tarihinde “Paralel Devlet Yapılanması” 
olan FETÖ terör örgütünün başarısız darbe girişimi 
ve bu kalkışmaya karşı Avrupa Birliği ve ABD’nin 
ikircikli politikası, 160 yıldan beri2 Batı periferinde 
yer alan Türkiye’nin, Soğuk Harp sırasındaki siyasi 
manevraları dışında, ilk kez stratejik seviyede dış 
politika paradigmasını sorgulamasına ve bu doğrultuda 
çeşitli alternatifler aramasına yol açmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yarım asırlık milli bir politikası olan 
Kıbrıs ise değişebilecek “Eksen Kayması”nda derinden 
etkilenecek ilk mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Zira 
Soğuk Harp sırasında Türkiye’nin Batı ile ilişkisini açmaza 
sokan ve her iki tarafı farklı arayışlara yönlendiren yegâne 
unsur “Kıbrıs Davası” olmuştur. 

29 Ağustos 1955 tarihinde Londra Konferansı’nda 
Türk Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun “Kıbrıs 
Müdafaası”3 sonrasında patlak veren 6-7 Eylül Olayları, 
Kıbrıs Türklerinin meşruiyetini sağlayan 1959 tarihli 
Zürih ve Londra Antlaşmaları sonrasında DP iktidarının 
bir cunta hareketiyle devrilmesi ve 5 Haziran 1964’teki 

* Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel 
Çalışmalar Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, mcam3@
msu.edu.tr.

2 1856 Paris Antlaşması: Çarlık Rusya’sına karşı 
İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti’nin ittifak ettiği 
Kırım Harbi’nden sonra 30 Mart 1856 tarihinde 
imzalanan antlaşmanın ikinci maddesine göre Osmanlı 
Devleti, Avrupa Devletler Topluluğu üyesi olacak, toprak 
bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak 
garantisi altına alınacaktır. Bu antlaşma 1870 yılında 
Almanya’nın ulus devlet sürecini tamamlaması ve Birinci 
Cihan Harbi ile hukuken geçerliliğini kaybetmesine 
rağmen Türkiye o tarihten itibaren günümüze kadar 
geçen süreçte fiilen Batı dünyasında yer almıştır.

3 Zorlu, tarihi, coğrafi, siyasi ve hukuki argümanları 
istinat ettiği konuşmasında adanın Türkiye’ye verilmesi 
gerektiğini muhataplarına izah etmiştir. Bu konuşma 
Kıbrıs için bir dönüm noktasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Tekin Önal, “Fatin Rüştü Zorlu’nun Siyasi Mücadelesi 
(Mayıs 1954 – Mayıs 1960)”, Gazi Akademik Bakış 
Dergisi, 2014, Cilt: 8, Sayı: 15, 161-188, s. 164-166 ve Mim 
Kemal Öke, Erol Mütercimler, Yalnızlıktan Saygınlığa, 
Demokrat Parti’nin Dış Politikası, Demokratlar Kulübü, 
Ankara, 2000, s. 212-214.

“Johnson Mektubu”4  ikili ilişkilerde ehemmiyetli kırılma 
noktalarıdır. Yine 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle 
Batı’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı siyasi, iktisadi 
yaptırımlar ve hem harekât öncesinde hem de sonrasında 
NATO’ya üye olan Türkiye’ye konan askerî ambargo ve 
kısıtlamalar dikkat çekmektedir. Türkiye’nin Kıbrıs 
Barış Harekâtı sırasında dahil olduğu Batı periferinden 
ziyade sosyalist Libya ve yine NATO dışında kalan İsrail 
gibi devletlerden askerî açıdan yardım görmesi5, bugün 
gelinen noktada Türkiye açısından farklı arayışların başat 
argümanı olmaktadır. Bununla birlikte 1996 yılında Kıbrıs 
üzerinde “Garantör Devlet”6  olan Türkiye ve Yunanistan’ın 
Ege Adaları nedeniyle sıcak çatışmanın eşiğine gelmesi 
ve Türk tarafının askerî ve diplomatik muvaffakiyeti7  
sonrasında yaşanan 28 Şubat Süreci, Batı’nın Türkiye’ye 

4 Johnson Mektubu: ABD Başkanı Johnson’ın 5 
Haziran 1964 tarihinde İsmet İnönü’ye Türkiye’nin 
Kıbrıs’a müdahalesini önlemek amacıyla gönderdiği 
diplomatik üslup sınırlarını aşan şantaj içerikli mektup. 
Mektupta Kıbrıs’a olası bir müdahalede ABD menşeili 
silahların kullanılamayacağı aksi takdirde Sovyetlere 
karşı Türkiye’yi müttefiklerinin yalnız bırakacağı dile 
getirilmiştir.

5 Libya Sabık Lideri Muammer Kaddafi, Türkiye’nin 
Kıbrıs Harekâtını “İttihad-ı İslam” doğrultusunda 
“Cihad-ı Ekber” olarak algılamış ve Türkiye’ye bu 
doğrultuda 3 milyon ham petrol ve 200 bin ton fuel-
oil vermiştir. Ayrıca silah ve mühimmat yardımında 
bulunmuştur. İsrail ise TCG Kocatepe adlı muhribin 
“dost ateşiyle” batırılması sonrasında yaralı denizcilere 
yardım etmiş, Mısır ve sair Arap devletlerinin Güney 
Kıbrıs’a lojistik destek ve teçhizat yardımları nedeniyle 
Türkiye’ye örtülü destek vermiştir. Nurettin Ceviz, “Libya 
Tarihine Kısa Bir Bakış”, Orta Doğu Analiz Dergisi, 2011, 
Cilt: 3, Sayı: 27, 80-90, s. 89 ve Erol Mütercimler, Satılık 
Ada Kıbrıs, Kıbrıs Harekatı’nın Bilinmeyen Yönleri, Alfa 
Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 350-370.

6 Garantör Devlet: Uluslararası antlaşmalarla hukuki 
dayanağı bulunan, mevcut statükonun devamı hususunda 
güvence veren veya mutabık şartların gerçekleşmesini 
gözeten ve denetleyen devlet.

7 Kardak Krizi’ndeki Türk başarısı için bkz. Taner 
Baytok, Güven Erkaya, Bir Asker Bir Diplomat, Doğan 
Kitap, İstanbul, 2001, s. 189-194.
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karşı uyguladığı “Havuç - Sopa”8  politikasının da aşikar 
bir sonucudur.

2004 yılında görünürde Kıbrıs Adası’nı 1960 
örneğinde olduğu demografik unsur temelli konfederal 
bir yapıya çevirecek, satır arasında ise Kıbrıs Türkü’nün 
bağımsızlığını ortadan kaldırıp, uzun vadede sistematik 
bir şekilde Türkleri asimile edecek olan Annan Planı’nın 
başarısızlığa uğraması, Batı’nın Akdeniz’de bulunan 
ispatlanmış doğalgaz ve petrol alanları tasavvurunu 
sekteye uğratmıştır. Akdeniz’deki iktisadi durumu Batı 
lehine çeviren gelişme ise, Türk Deniz Kuvvetleri’nin FETÖ 
üyesi yargı mensupları tarafından hazırlanan “Balyoz”, 
“Poyrazköy” ve farklı fraksiyonlardaki siyasi davalarla 
güç kaybetmesi sayesinde gerçekleştirilmiştir. İsrail’de 
bulunan Tamar ve Leviathan adlı doğalgaz alanlarının 
KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesi üzerinden geçerek 
Türkiye’ye ulaştırma planı ve bu doğrultudaki Türkiye-
İsrail-Rusya yakınlaşması karşısında Batı’nın son hamlesi 
ise, 15 Temmuz’daki FETÖ üyesi askerlerin kalkıştığı darbe 
girişimi olmuştur. Lakin bu tedhiş ve sabotaj saldırısının 
topyekûn bir destekle bertaraf edilmesi, NATO ile Türkiye 
ilişkilerinin hem siyasi ve askerî çevreler hem de kamuoyu 
tarafından sorgulanmasına ve olası ayrılık senaryolarının 
zikredilmesine yol açmıştır.

2. Türkiye - NATO Ayrılığı 

1952 yılında NATO’ya üye olan Türkiye, Soğuk Savaş 
sırasında Batı dünyasının “Son  Karakolu” rolünü hakkıyla 
üstlendiği gibi Yunanistan’daki güçlü sosyalist eğilimlere 
karşı bölgede dengeleyici bir unsur ve Sovyetler Birliği 
ile Orta Doğu ve Afrika’daki müttefiklerinin arasında 
tampon bir güç olmuştur. Bununla birlikte Boğazlardaki 
Türk hakimiyeti, Rusların 3 asırlık sıcak denizlere inme 
politikasına büyük bir engel teşkil etmiş ve Sovyetleri 
Karadeniz’e hapsederek Soğuk Savaş’ın sıcak bir 
çatışmaya dönüşmesinin önüne geçmiştir. 1990’da 
ortak tehdit komünizmin ortadan kalkmasına rağmen, 
tek kutuplu dünya düzeninde de Türkiye, bölgesel 
çatışmalarda NATO şemsiyesi altında önemli görevler 
ifa etmiş, Bosna ve Afganistan’da Batı-Doğu arasında 
bir arabulucu olmuş ve bu bölgelerde NATO’ya meşruiyet 

8 Havuç - Sopa Yöntemi (Carrot and Stick Method) 
: Eksen güç olan ülkelere karşı ABD dış politikasının 
temelini oluşturan davranış modeli. İyi davranışı 
ödüllendirmeyi, kötü davranışı ise cezalandırmayı 
kapsamaktadır. Ayrıca bkz. https://www.foreignaffairs.
com/articles/algeria/1996-01-01/pivotal-states-and-us-
strategy (Erişim Tarihi: 30.01.2018)

sağlamıştır9.  Askerî güç bakımından ise Türkiye yetişmiş 
insan gücü ve caydırıcılığı bakımından NATO ittifakına 
hem nitelik hem de nicelik olarak katkı sağlamıştır. Lakin 
NATO, Türkiye’nin içinde yer aldığı özellikle Kıbrıs merkezli 
diplomatik ve askerî açmazlarda yukarıda izah ettiğimiz 
üzere ekseriyetle Türkiye’nin aleyhine bir tutum sergilemiş 
ve hukuki olarak yükümlü olduğu sorumluluklarını yerine 
getirmeyerek Türkiye’yi yalnız bırakmıştır.

Yukarıdaki şartlar göze alındığında Türkiye’nin 
NATO’dan hukuken ayrılması hakim kanının aksine 
mümkündür10.  Lakin bu noktada asıl sorulması gereken 
NATO yerine hangi askerî ittifakın ikame edileceğidir. 
İlk olarak Rusya’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik 
Antlaşması Örgütü (CSTO) ön plana çıkmaktadır. Şangay İş 
Birliği örgütünün de üyeleri arasında bulunan Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan’ın namzet olduğu askerî ittifakta 
Beyaz Rusya ve Ermenistan da bulunmaktadır11. Tıpkı 
Türkiye gibi Ermenistan ile siyasî ve askerî ihtilaflar 
yaşayan Azerbaycan ve Gürcistan, 1999 yılında birlikten 
ayrılarak NATO ile ilişkilerini “Barış için Ortaklık” (PfP) ve 
“Bireysel Ortaklık Eylem Planı” (IPAP) gibi antlaşmalarla 
geliştirmeye başlamıştır. Bugün gelinen noktada ise 
Gürcistan, 2008’deki Güney Osetya Savaşı’ndan sonra 
parçalanmak zorunda kalmasının da verdiği siyasi 
çıkmazın etkisiyle NATO ile müzakerelerde üyelik 
öncesi son adım olan “Yoğunlaştırılmış Diyalog” evresine 
geçmiştir12. 

Türkiye’nin, stratejik ortak olarak gördüğü 
Azerbaycan’ın dahil olmadığı buna mukabil her iki ülkenin 
ortak ihtilafları olduğu Ermenistan’ın üye olduğu kolektif 
bir askerî ittifakta yer alma düşüncesi gerçekçi bir 
yaklaşım değildir. Bunun dışında Türkiye-Rusya ilişkileri 

9 Türkiye’nin hem Soğuk Harp’te hem de sonrasında 
NATO ittifakına yaptığı katkıları için bkz. Serhat Güvenç, 
NATO’da 60 Yıl, Türkiye’nin Transatlantik Güvenliğe 
Katkıları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 
2013.

10  4 Nisan 1949 tarihinde yürürlüğe giren Washington 
Antlaşması’nın 13. Maddesi’ne göre üye ülkeler antlaşma 
tarihinden 20 yıl geçtikten sonra ABD hükümetine 
bildirerek 1 yıl sonra NATO’dan ayrılabilir. Antlaşma 
metni için bkz. http://www.nato.int/cps/en/natohq/
official_texts_17120.htm (Erişim Tarihi 09.09.2016)

11 http://www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm 
(Erişim Tarihi 09.09.2016)

12 NATO’nun Kafkasya açılımı için bkz. Tarık Oğuzlu, 
NATO Ortaklıkları ve Türkiye, Barış İçin Ortaklık, 
Akdeniz Diyaloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013. 
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“Uçak Krizi”13 nde de görüldüğü gibi zayıf temellere bağlı 
ve güven ilişkisinden uzaktır. İki ülke arasında stratejik 
ortaklık seviyesinde iş birliği yapacak diyalog kanalları 
tarihi, coğrafi, siyasi ve askerî parametreler nedeniyle 
gelişmemiştir. Zira ikili ilişkilerin had safhada olduğu 
Milli Mücadele sonrasında dahi Lozan Görüşmeleri’nde 
Türk heyeti, Boğazlar hususunda Müttefiklerin denetimini, 
Sovyetler Birliği’nin itirazına rağmen kabul etmiş ve olası 
bir Sovyet tehdidine karşı bağımsız devlet ilkesinden 
ödün vermiştir14.  Bunun dışında Putin ile birlikte tekrar 
uygulamaya geçen Orta Asya üzerindeki Panslavist 
dış politika, son 20 yılda Türk Dünyası’nın hamisi olma 
yolunda adımlar atan Türkiye için ciddi tehlike arz 
etmektedir. Benzer bir durum federal yapısında yüzde 10 
Türk, yüzde 20 Müslüman nüfusu çeşitli özerk yapılarda 
barındıran Rusya için de geçerlidir. Ayrıca Rusya’nın, 4 
ülkede 15 milyon nüfuslu, çeşitli siyasi, dini, mezhepsel, 
kültürel hatta dilsel farklılıkları barındıran Kürtlere 
yönelik politikası, Suriye’de ekseriyetle 2011-2016 
yılları arasında PYD Terör Örgütü’ne verdiği aleni destek 
olası bir ortaklığın önünde engel teşkil etmektedir. 
Askerî açıdan ise gerek plan, program, sevk ve hareket, 
gerekse silah ve teçhizat bakımından NATO konseptinde 
dizayn edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, orta vadede 
yeniden yapılandırılması mümkün görünmemektedir. 
Keza Türkiye’nin Çin’den alınacak orta ve uzun menzilli 
füze ihalesinde NATO ile yaşanan kriz dikkate alındığında 
da sisteme dışarıdan entegrasyonun mümkün olmadığı 
görünmektedir15.

15 Aralık 2015 tarihinde Türkiye’nin de kurucu 
üyesi olduğu “İslam İttifakı Örgütü”(IMAFT) mantıklı bir 
alternatif olmaktan uzaktır. Zira DAEŞ terör örgütüne karşı 
NATO’nun teşvikiyle kurulan ittifakın finansörü ABD’nin 
Orta Doğu’daki stratejik ortağı olan Suudi Arabistan’dır. 

13 Uçak Krizi: 24 Kasım 2015 tarihinde Rus uyruklu 
Su-24 tipi savaş uçağının Türk F-16’sı kullanan FETÖ 
mensubu pilot tarafından düşürülmesidir. Bu hadiseden 
sonra Türk-Rus ilişkileri durma noktasına gelmiş ve her 
iki taraf birbirlerine çeşitli yaptırımlarda bulunmuştur.

14 Bu durum Lozan’daki Sovyet Delegasyonu Başkanı 
Çiçerin ile Türk Delegasyonu Başkanı İnönü arasında 
tartışmaya yol açmıştır. Bkz. İsmet İnönü, Hatıralar, Yay-
Haz. Sabahattin Selek, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2006, s. 350.

15 Bu makalenin yazımından yaklaşık 3 yıl sonra 
Türkiye, ABD’nin kendisine uzun menzilli hava savunma 
sistemi Patriot (MIM-104 PAC2) satmaması nedeniyle 
Rusya Federasyonu’ndan muadili olarak S-400 almıştır. 
Sancılı gelişen ve neticelenen bu silah satışından sonra 
Türkiye-ABD ve Türkiye-NATO ilişkileri taraflar 
açısından ciddi bir şekilde sorgulanmaktadır.

Bunun dışında 34 üyelik ittifak içinde Müslümanlar 
arasındaki çeşitli ihtilaflar, Türkiye-Mısır arasındaki siyasî 
kriz kolektif güvenlik paradigmasına aykırı bir durum 
olarak öne çıkmaktadır. Haziran 2016 tarihinde temelleri 
atılan ve ilk etapta Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve 
Moğolistan’ın yer aldığı “Avrasya Askeri Statülü Kolluk 
Kuvvetleri Teşkilatı”, tüm Türk Dünyası’nın içinde yer 
alacağı “Turan Ordusu” için önemli bir adım olmakla 
birlikte, kurumsallık ve teşkilatlanma bakımından kısa 
ve orta vadede NATO düzeyinde bir oluşum olamayacaktır.

Türkiye’nin NATO’dan ayrılması yukarıdaki askerî 
ittifak arayışları haricinde Kıbrıs Davası’nın da temelden 
kaybedilmesine yol açacaktır. Güney Kıbrıs’ın NATO’ya 
dahil olması, Türk Ordusu’nu NATO şemsiyesi altında 
“işgalci” durumuna düşürecek ve Türkiye lehine hiçbir 
zaman çalıştırılmayan 5. Madde16  gereği Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti NATO üyelerine askerî harekât açısından açık 
hedef haline gelecektir. Kıbrıs’ın kaybedilmesi, Ağustos 
2016’da Yunanistan’ın ana kıtasındaki kara sularını 10-12 
mil, Ege Adaları’nda ise 6 mile çıkarması sonrası Türkiye’yi 
“Megali İdea”17 doğrultusunda hem batı hem de güneyden 
çembere alacaktır. Bununla birlikte İsrail’in, Türkiye’nin 
yer almadığı bir NATO’ya tam üye olması Türkiye’yi Orta 
Doğu politikasında hiç görülmediği kadar yalnızlaştıracak 
ve Türkiye’ye karşı başta DAEŞ ve PKK olmak üzere farklı 
fraksiyonlardaki terör örgütlerinin cesaretini arttıracaktır.

3. Türkiye Ne Yapmalı 

Milli güç18  unsurları arasında siyasi, iktisadi ve askerî 

16 Bu madde, üyelere karşı herhangi bir saldırıda 
bulunulduğu takdirde BM Yasası’nın 51. Maddesi 
uyarınca toplu öz savunma hakkını kullanarak taraf veya 
taraf ülkelere silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak 
üzere müdahale yetkisi vermektedir. 5. Madde için bkz. 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.
htm (Erişim Tarihi 10.09.2016)

17 Megali İdea (Büyük Fikir): Yunan irredantist dış 
politikasının Sevr Antlaşması ile hayata geçirmek istediği 
plan. Bu doğrultuda Kıbrıs başta olmak üzere Akdeniz, 
Ege ve İstanbul’u kapsayan “Büyük Helen İmparatorluğu”  
kurulacaktır. Megali İdea, Kıbrıs için geçerli olan ENOSİS 
hayalinin son aşamasıdır.

18 Milli Güç: Devletlerin, uluslararası ilişkilerde 
konum ve yaptırım gücünü belirleyen siyasi, iktisadi, 
askeri, coğrafi, istihbarati güç parametreleri ve motivasyon 
kaynaklarını analiz edip elde edilen matematiksel veri. 
Örnek olarak Türkiye ve İsrail arasındaki Milli Güç 
karşılaştırılması için bkz. Muhammed Öztoprak, “Karar 
Destek Sistemlerinin İstihbarat Amaçlı Kullanımı ve 
2005-2010 Arası Dönemde Türkiye ve İsrail’in Stratejik 
Karar Verme Modülü Yardımıyla İncelenmesi” Harp 
Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
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güç ve bunları destekleyici unsurlar olan istihbarati, 
coğrafi güç, yetişmiş insan ve moral motivasyon gücü 
bakımından ele alındığında Türkiye stratejik orta 
büyüklükte bir ülkedir19.  Kıbrıs’taki mevcut statümüz de 
Türkiye’nin bu sınıfta yer aldığının en büyük göstergesidir. 
Lakin Türkiye’nin ekonomik istikrarsızlığı ve katma değer 
üretiminin az olması iktisadi gücünü, bağımsız bir yargı 
sisteminin ve oturmuş bir demokrasisinin olmaması 
da siyasi gücünü zayıflatmakta ve bu durum hegemon 
güç, başka bir deyişle “Cihanşûmul Devlet” olmasını 
engellemektedir. Bu sebeple karar verme mekanizmasında 
bulunan siyasi ve askerî erkan siyasal gerçekçilik 
paradigması doğrultusunda hareket etmeli, kısa vadede 
Türkiye’nin mevcut durumunu muhafaza etmek için 
rasyonel davranmalıdır. Zira yukarıdaki endişeler dikkate 
alındığında Kıbrıs’ın ilelebet kaybedilmesi başta olmak 
üzere Türkiye’nin iç harbe sürüklenip, parçalanması 
15 Temmuz’da görüldüğü gibi ihtimal dahilindedir. Bu 
tehditlere karşı ana milli güç unsurlarımızdan katsayısı 
en yüksek olan askerî gücümüz arttırılmalı, 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtı sonrasında başlatılan ve son 10 yılda ivme 
kazanan milli savunma sanayii NATO şemsiyesi altında 
kalarak güçlendirilmelidir. 

Türkiye, Arap-İsrail ve Rusya-NATO ilişkilerinde taraf 
olmaktan çok, stratejik orta büyüklükte devlet misyonu 
hasebiyle arabulucu olmalıdır. Bu doğrultuda Leviathan 
ve Tamar doğalgaz sahasını KKTC üzerinden Türkiye’ye 
ulaştıracak boru hattı projesi20 öncelik ihtiva etmektedir. 
Bu durum KKTC’nin uluslararası kamuoyundaki statüsünü 
sağlamlaştıracağı gibi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin 
irredantist politikasına ket vuracaktır. En önemlisi 
Yayınlanmamış İstihbarat Yüksek Lisan Tezi, 2010.

19 Ayrıntılı bilgi için bkz. George Friedman, Gelecek 
100 Yıl, 21. Yüzyıl İçin Öngörüler, Çev. İbrahim Şener, 
Enver Günsel, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2009, s. 194-
199.

20 Ltfn bkz. Ekler-1 ve https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/east-
mediterranean-energy-and-middle-east-peace (Erişim 
Tarihi 10.10. 2019) Amerikan Dış İşleri Bakanlığı’na 
bağlı olarak çalışan “Bureau of Energy Resources”ın 
yayımladığı Doğu Akdeniz haritasında İsrail Türkiye 
arasında halihazırda yapılmış bir doğalgaz boru hattı 
gözükmektedir. Bu hat İsrail’den başlayıp Lübnan ve 
Suriye Münhasır Ekonomik Bölgeleri üzerinden geçerek 
İskenderun Körfezi’nden Türkiye’ye uzanmaktadır. Bugün 
iki taraf arasında yapım ya da mutabakat aşamasında 
böyle bir doğalgaz boru hattı yoktur. Bu durumun en 
mantıklı açıklaması haritada Türkiye-İsrail arasındaki 
boru hattı güzergâhını gösteren çizginin sehven düz 
olarak gösterildiğidir. Bu hattın diğer “önerilen” boru 
hatları gibi kesik çizgilerle gösterilmesi gerekmektedir.

Akdeniz’e çıkışı olan PKK’nın denetiminde otonom bir 
bölgenin iktisadi gerekliliğini hem Batı hem de İsrail 
açısından ortadan kaldıracaktır. Ayrıca bölgesel bir güç 
olan Rusya ile iktisadi ilişkiler yapılandırılmalı, Türk Akımı 
ve Güney Akım gibi doğalgaz boru hatları projeleri hayata 
geçirilmelidir. En önemlisi “Uçak Krizi”nde görüldüğü gibi 
her iki ülke arasındaki siyasi açmazların önlenebilmesi 
için diyalog süreci geliştirilmelidir. Türk Dünyası ile de 
ilişkiler iktisadî, siyasî, askerî ve en önemlisi kültürel 
olarak geliştirilmelidir. Şah Deniz doğalgaz sahasını 
Avrupa’ya taşıyacak TANAP projesi ivme kazanmalı, ortak 
askerî tatbikatlar, öğrenci değiş-tokuş programları ve 
ortak bir dil üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. En önemlisi 
ise Türkiye, Türkistan’daki faaliyetlerinde çeşitli siyasi 
ve dini grupları ya da özel sektör müteşebbislerini 
kullanmamalı, yatırımlarını TİKA, Başbakanlık Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi devlet 
kurumları vasıtasıyla yaparak ilişkilerini devlet aklıyla 
yürütmelidir.

4. Sonuç

Türkiye’nin NATO’nun askerî kanadından çıkması 
yukarıda izah ettiğimiz gerekçe ve endişeler ışığında 
uygulanabilir olmamakla beraber bu ihtimal sadece 
Türkiye’nin yalnızlaşmasına hizmet edecektir. Özellikle 
Kıbrıs Davası’nda NATO’nun Türkiye’ye karşı uyguladığı 
“Üvey Evlat” muamelesine rağmen, mevcut askerî ittifaklar 
arasında NATO “Ehven-i Şer” olarak değerlendirilmeli 
ve diplomatik adımlarla ilişkiler düzeltilmelidir. Bu 
doğrultuda NATO’ya sahada en fazla desteği veren Türkiye, 
karar verme mekanizmasında da temsil edilmelidir. 
Tarihte örneği görüldüğü gibi NATO’da önümüzdeki dönem 
genel sekreter birinci yardımcılığı pozisyonunda21 ve 
orta vadede genel sekreter olarak bir Türk’ün yer alması 
hem NATO’nun Doğu dünyasında itibarını arttıracak 
hem de Türkiye ile arasındaki güven bunalımını bertaraf 
edecektir. Ayrıca Türkiye’nin NATO’da en üst sekmede 
temsil edilmesi iktisadi, siyasi ve diplomatik gelişmelerle 
Kıbrıs Davası’nda Kıbrıs Türkü’nün haklarını muhafaza 
eden bir neticenin elde edilmesini kolaylaştıracak, bu 
öngörüler hayata geçirildiği takdirde her iki cihette yer 
alan egemen devletlerin tanıdığı bir KKTC için mesafe kat 
edilecektir.

21 Dışişleri Eski Bakanı Osman Olcay, 1969-1971 arası 
NATO Genel Sekreteri birinci yardımcılığı yapmıştır. Bkz. 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_62218.
htm (Erişim Tarihi 10.09.2016)
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TOWARD A NEW U.S. POLICY IN SYRIA: 
GROUND ZERO FOR COUNTERING IRAN AND 
DETERRING AN IS REVIVAL REPORT1

SURİYE’DE BİRLEŞİK DEVLETLERİN 
YENİ DIŞ POLİTİKASINA DOĞRU: İRAN’A 
KARŞI KOYMAK VE DAEŞ’İN TEKRAR 
CANLANMASINA MANİ OLMAK İÇİN BİR 
ÇIKIŞ NOKTASI RAPORU

A.  WINEP SYRIA POLICY PAPER 
RAPORUNUN ANA HATLARI 

Washington Insitute’un söz konusu raporuna göre 
Birleşik Devletler’in Suriye gibi çok fazla değişkenin 
olduğu karışık bir ortamda net bir strateji ortaya koyması 
ve bunu yaparken politikasını dayandıracağı destek 
noktalarını arttırması gerekmektedir. Bu stratejinin 
temel hedefleri Suriye’de ekstremist terör örgütlerinin 
yeniden güç kazanmasını engellemek ve bölgedeki İran 
etkisini azaltmak şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak 
şu anda mevcut politika olan, Trump’ın Suriye’den 
çekilme politikası ile ekonomik yaptırımlar bu stratejinin 
hedefine ulaşması için yeterli değildir. Bunun için bu 
stratejinin uygulamasında yasak bölge, yaptırımlar ve 
yalnızlaştırmadan oluşan üç boyutlu bir hareket tarzı 
öngörülmektedir. Buna göre ilk olarak ekonomik açıdan 
kritik öneme sahip olan Suriye’nin kuzeydoğusunda girişe 
yasak bir bölge oluşturularak İran’ın ve Esad rejiminin 
bölgeye yerleşmesi önlenecektir. İkinci olarak Esad 
rejimini destekleyen finansal ağları kontrol altına alacak 
yaptırımlar uygulamaya konulacaktır. Böylelikle Esad 
yönetiminin ihtiyaç duyduğu kaynak akışı kesilmiş olacak 
ve İran ve Rusya’nın, Esad’ı ayakta tutma çabaları oldukça 
maliyetli hale gelecektir. Son olarak ise Rusya’nın İran 
ile birlikteliğinden vazgeçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
noktada Esad rejimini ayakta tutmanın artacak maliyeti 
ve İran’ın Suriye’deki varlığının bir İran-İsrail çatışmasını 
meydana getirme riski karşısında ABD ile birlikte 
çalışarak Suriye’deki mevcut kazanımlarını koruma 

1 Katherine Bauer, Soner Cagaptay, Patrick Clawson, 
Michael Eisenstadt, James F. Jeffrey, Barbara A. Leaf, 
Matthew Levitt, Dennis Ross ve Robert Satloff tarafından 
hazırlanan raporun orijinali için bkz. https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/toward-a-
new-u.s.-policy-in-syria-ground-zero-for-countering-
iran-and-deter

seçeneği Rusya’ya sunulacaktır. kazanımlarını koruma 
seçeneği Rusya’ya sunulacaktır. 

1. Kuzeydoğu Suriye 

Suriye’nin kuzeydoğusunda kalan kesim yaklaşık 
olarak Suriye yüzölçümünün yüzde 30’unu oluşturmakta 
ve ekonomik açıdan oldukça zengin kaynakları 
barındırmaktadır. Bu açıdan rapordaki değerlendirmeye 
göre İran ve Esad rejiminin bu bölgeye erişiminin 
önlenmesi için buradaki yerel güçlerle birlikte stabil 
ve ılımlı bir otonom yapı oluşturulmalı ve bu yapı bir 
girişe yasak bölge ilan edilerek korumaya alınmalıdır. 
Özellikle İran’ın kara köprüsünün kesilmesi ve müzakere 
aşamasında önemli bir kazanım elde edilmesi için söz 
konusu hamle elzem olarak görülmektedir. Söz konusu 
raporda ayrıca Türkiye’nin de Menbiç’teki anlaşma 
benzeri bir uzlaşı ile bu sürece dâhil edilerek Astana 
Süreci’nin etkinliğinin azaltılması gerektiği belirtilmekle 
birlikte bu senaryonun uygulanması hassas bir diplomasi 
gerektirdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak Birleşik Devletler’in 
hâlihazırda askeri güçlerinin bulunduğu ve Suriye’nin 
geleceği için kritik öneme sahip olan Kuzeydoğu 
Suriye’deki durumunun netleştirilmesi gerekmektedir. 

Trump yönetiminin Suriye’den çekilme konusunda 
çekilmekten vazgeçme, yarını düşünmeden plansız bir 
şekilde çekilme ilk seçenekler olsa da ilk durumun 
hukuki meşruiyet açısından tartışmalar yaratacağı, ikinci 
seçeneğin ise 2011 Irak çekilmesi gibi bir etki yaratarak 
bölgeyi radikallerin ve İran’ın idaresine terk edeceği 
belirtilmektedir.
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Üçüncü seçenek ise çekilmekle birlikte Türkiye ve 
“yerel güçler”le koordineli bir şekilde politik ve askeri bir 
gözetim mekanizması kurulması olarak belirtilmektedir. 
İsrail’in operasyonları ve Türkiye’nin Suriye’deki 
mevcudiyeti ile birlikte bu durumun Birleşik Devletlerin 
politikasını daha az riskli ve maliyetli hale getirirken 
önemli bir dayanak noktası oluşturacağı belirtilmektedir. 
Öngörülen bu durumda Suriye’nin kuzeydoğusunda bir 
otonom yapı oluşturmak yer almaktadır. Bu mekanizma 
ve koordinasyon, bölgenin otonomisi ve istikrarını 
korunmasında ve buraya Suriye rejimi ve DAEŞ’in 
bölgeye girmesini engellemek için gerekli görülmektedir. 
Böylelikle Suriye’nin petrol ve tarım açısından çok 
önemli bir bölgesine rejimin erişimi engellenecek ve bu 
politika bölgesel müttefiklerle birlikte uygulanacak etkili 
yaptırımlarla desteklenerek Rejim üzerinde güçlü bir baskı 
oluşturulabilecektir. Bu bölgenin devamlılığı için güvenlik 
ve ekonomik açıdan çeşitli tedbirler alınması gerektiği 
belirtilmektedir. Bu noktada güvenlik açısından salt hava 
odaklı bir önlem yetersiz kalacağı, karadan ve havadan 
girişlere kapalı bir bölge oluşturulmasının daha yerinde 
olacağı belirtilmektedir. Böyle bir ihtimal Birleşik Devletler 
için daha az masraflı olacağı gibi karada küçük gruplar 
halinde konumlanmış güçler ve irtibat timleri ile bölgede 
zaten mevcut olan Amerikan hava kuvvetleri varlığıyla 
ekstradan bir kongrenin veya birleşmiş milletlerin bir 
yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan uygulanabilir bir 
senaryodur. Ekonomik açıdan ise söz konusu bölgeye 
insani yardımın sağlanmasının yanı sıra tarım ve petrol 
ürünleri için alternatif pazarlar oluşturulması, altyapı 
ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bu noktada 
Körfez ülkelerinden diplomatik ve ekonomik anlamda 
bir destek söz konusu strateji açısından önem arz 
etmektedir2. Ancak bütün bunların hayata geçirilmesi 
diğer güçler arasındaki çatışmalar gözetilerek, dikkatli 
ve hassas bir diplomasi ile uygulanması halinde mümkün 
olacaktır.

Fiiliyatta Kuzeydoğu Suriye ekonomisi ile ilgili çelişkili 
bir durum mevcuttur. Bu bölgedeki çıkarılan petrollerin 
birinci alıcısı Esad rejimi olup, bu petrollerden ürettikleri 
elektrik enerjisini söz konusu bölgeye vermektedir. Ayrıca 
tarım ürünlerinin de birinci alıcısı yine rejimdir. Bundan 
dolayı bu ilişkinin kesilmesi bu bölgede yeni elektrik 

2 Bu raporun yazarlarından James Jeffrey’nin ABD 
Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi olarak atanması ve 
Suudi Arabistan ve BAE’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki 
terör unsurlarına yüz milyonlarca dolarlık mali destekte 
bulunacaklarını açıklaması aynı tarihe rast gelmektedir.

üretim noktaları ihtiyacı, yeni pazar ihtiyacı, üretimde 
azalma ve buna bağlı işsizlik gibi sorunları gündeme 
getirecektir. Ayrıca rejim söz konusu ihtiyaçlarını 
İran’dan karşılayabileceği için bu ilişkinin kesilmesinde 
amaçlananın aksine bir sonuç çıkması da söz konusu 
olacaktır. Bu açıdan Rejim ile olan ticarette nelere izin 
verileceğinin ve sınırlarının dikkatlice belirlenmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca bölgenin ana ulaşım 
hattı olan Irak’ın kuzeyi basta olmak üzere ticarette yeni 
pazarların bulunması sağlanmasının gerektiği, petrol 
arzı için ise çıkarılan petrollerin Kerkük-Ceyhan Boru 
Hattı üzerinden pazara ulaştırılması da dâhil çeşitli 
alternatiflerin üretilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Raporda ayrıca Orta Fırat Nehri Vadisi’nde ve 
yakınındaki çöl alanda da benzer bir yapının kurulması 
önerisi ortaya atılmakta ve bunun İran’ın kara bağlantısını 
önlenmesi için kritik olduğu belirtilmektedir.

2. Ekonomik Yaptırımlar 

İlk olarak ekonomik yaptırımlar kapsamında 
rapordaki analize göre İran hâlihazırda Suriye ekonomisini 
ayakta tutan tek unsurdur. Bu kapsamda rejime geniş̧ 
kredi imkânı sunmakta, kullandırdığı kredilerle rejime 
petrol, makine, gıda olmak üzere birçok alanda ihracat 
yapmaktadır. Bunun sonucunda verdiği para tekrar 
kendi cebine girdiği gibi bu borçlandırma ile Suriye’nin 
ekonomik geleceğini kendine bağımlı hale getirmektedir. 
Bu sebeplerden ötürü Suriye özelinde sonuç odaklı bir 
yaptırım politikası geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bunun ilk adımı Esad rejimine kredi veren İranlı 
bankalara getirilecek yaptırımlardır. İkinci adım ise İran’ın 
kullandığı “proxy” yapıların finansal ağlarının incelenmeye 
alınarak yaptırım kapsamına dâhil edilmesidir. Raporda 
bu noktada İran’ın Suriye’yi bir hava köprüsü olarak 
kullanmasının önüne geçilmesi ayrıca belirtilmektedir. 
Nükleer anlaşma sonrası yaptırım listesinden çıkarılan 
İranlı havayolu şirketlerinin Suriye’deki faaliyetlerinden 
ötürü yeniden yaptırım kapsamına alınması ve bunun 
yanında diğer İranlı havayolu şirketlerinin bağlantılarının 
ve faaliyetlerinin gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Üçüncü adım olarak ise Körfez ülkeleri ile işbirliği halinde 
bu ülkelerde bulunan malvarlıklarına yönelik yaptırımlar 
belirtilmektedir. Esad’ın çevresinden oluşan ve daha önce 
yaptırım kapsamında yer almayan savaşın yarattığı yeni 
zenginler Suriye’deki İran yatırımlarının organizasyonunda 
yer almışlar ve buradan elde ettikleri malvarlığını körfez 
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ülkelerinde değerlendirmişlerdir. Bu noktada Birleşik 
Devletler ‘in başta BAE olmak üzere, körfez ülkelerindeki 
bu varlıkları tespit ederek bloke edilmesini sağlaması ve 
böylelikle bu yeni zenginleri yurtdışındaki zenginlikleri 
ile İran arasında bir seçime zorlanması gerektiği 
belirtilmektedir.

3. Birleşik Devletlerin İran ve Suriye Stratejisinin 
Koordinasyonu 

a. Suriye’deki savaşta başarı algısı

Söz konusu raporda ortaya konulan en büyük 
stratejik hedef İran’ın bölgedeki etkinliğinin her 
anlamda azaltılmasıdır. Söz konusu raporda yapılan 
değerlendirmeye göre İran’ın ülke sınırları dışındaki 
faaliyetleri içeride kazanmak için dışarıda kazan diye 
tanımlanabilecek bir hal almış ve bunun sonucunda dış 
politika iç politikanın en temel unsuru haline gelmiştir. 
Bu noktada İran’ın Suriye’deki varlığının kritik bir önemi 
vardır. Suriye’deki varlığı ve Amerika’ya rağmen Esad’ın 
kalmasını sağladığı izlenimi İran’daki rejimi başarılı 
bir bölgesel güç merkezi olarak göstermektedir. Bu 
durum aynı zamanda içerde de bir meşruiyet kaynağı 
oluşturmaktadır. İranlı bürokrat ve teknokratların uzun 
süreden beri ekonomik izolasyondan kurtulmak için 
yaptığı başarısız girişimlerden sonra İran’ın bu dışarıdaki 
başarılı gözüken politikası doğru politika olarak lanse 
edilmekte ve aynı zamanda kabul görmektedir. Böylelikle 
İran’daki mevcut yapı kendisini içeride Ruhani yönetimine 
karşı iyi bir alternatif olarak lanse etmektedir. 

İran’daki mevcut yapı ekonomik yaptırımlarla birlikte 
oldukça güç bir duruma düşmüş ve içeride muhalefette 
bir hareketlilik olsa da bu durum Birleşik devletlerin 
aleyhine dönebilecek bir durum yaratmaktadır. Mevcut 
yapı bu durumu Ruhani hükümetine karşı kendini 
meşrulaştırmakta ve alternatif olarak göstermede 
kullanmaktadır. 

Ayrıca İran Suriye’yi gerektiğinde diğer aktörlere 
karşı bir güç aktarım merkezi olarak kullanabileceği bir 
kara köprüsü olarak görmektedir. Bu sebeplerden ötürü 
bölgedeki İran etkisinin azaltılmasında İran’ın Suriye’deki 
mevcut kazanımlarını kaybetmesi ve Suriye’nin 
geleceğinde bir söz sahibi olmaması kritik öneme sahiptir. 

Mevcut durumda İran’ın başarıya ulaşamadığını 
herkese göstermek için Orta Fırat Vadisi’nin büyük 
bir fırsat olduğu belirtilmektedir. İran bu bölgeyi ve 

batısındaki çölde genel bir kontrolü olmakla birlikte 
bu kontrol efektif değildir. Bu bölgede İran hâkimiyeti 
ile birlikte meydana gelebilecek bir Şii Sünni çatışması 
ekstremizin yeniden taban bulmasına neden olabilecektir. 
Bu nedenle bölgede ılımlı yerel bir otoritenin egemen 
olması İran’ın kara köprüsünü kesintiye uğratacaktır.

Bu noktada ekonomik yaptırımlar her ne kadar İran 
Karşıtı politikaların temelini oluştursa da geçmişteki 
örneklerde olduğu gibi tek başına Suriye politikasının 
hedefleri açısından yetersiz olacaktır. Bunun için ilk olarak 
ekonomik yaptırımlarda Suriye’deki mevcut durumun 
göz önüne alınması gerekmektedir. İkinci olaraksa İran 
Devrim Muhafızları’nın bu içeride kazanmak için dışarıda 
kazanmak stratejisinden kazançlı çıkamayacaklarının 
ve Suriye’nin bir bölgesel bir güç aktarım merkezi ve 
İran için bir kara köprüsü haline getiremeyeceklerinin 
gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için yaptırımların 
yanında, Birleşik Devletler Suriye’de İran’ın hâkimiyet 
alanının genişlemesini önlemek için girişe yasak bölgeler 
kurmalı ve bölgedeki müttefikleri ile birlikte zorlayıcı 
diplomasi uygulamalıdır.

b. RUSYA: Oyunun Belirleyicisi

Rusya’nın İran’la ilişkisinin temelinde Sünni 
radikalizmi ve Birleşik Devletler’in bölgedeki rolüne 
ilişkin ortak çıkar ve çekinceler vardır. Ancak Rusya’nın 
Suriye’de temel hareket noktası bir büyük güç olarak 
kabul edilip Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olmak ve 
bölgedeki kazanımlarını korumaktır. Bunun dışında İran’ın 
bölgedeki arzularını paylaşması ve desteklemesi pek 
ihtimal dâhilinde yer almamaktadır. Ancak bu noktada 
Birleşik Devletler ile müzakerede istekli olmasıyla birlikte 
Rusya’nın İran’ın bölgedeki faaliyetlerini kısıtlamayı ne 
kadar isteyeceği, bunu istese bile yapabilecek güçte olup 
olmadığı son derece tartışmalıdır3.

Bu açıdan söz konusu raporda Rusya’yı Suriye’de 
İran ile birlikteliğini sonlandırmaya zorlayabilecek tek 
faktör olarak İsrail belirtilmektedir. Suriye’de, İran’a 
yakın grupların faaliyetleri ve bunların İsrail sınırına 
yakınlığına bağlı olarak meydana gelebilecek Birleşik 
Devletler’in de dâhil olacağı bir İran-İsrail çatışması 
ihtimali söz konusudur. Böyle bir durumda Rusya’nın 

3 Rusya’nın Tel Aviv büyükelçisi, Temmuz 
sonunda verdiği bir mülakatta Rusya’nın böyle bir 
imkânı bulunmadığını belirtmiştir. Bkz. http://www.
hurriyetdailynews.com/opinion/murat-yetkin/syria-is- 
heading-for-another-crucial-junction-135249
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Suriye’deki kazanımları ciddi bir tehdit altına girecektir. 
Bu noktada Rusya Birleşik Devletler ile birlikte hareket 
edip İran ile ortaklığından vazgeçmesi halinde ise 
kazanımlarını garanti altına alabilecektir. Rapora göre 
bu sonucun gerçekleşmesi için İsrail’in gerektiğinde 
kuvvet kullanma hususunda kararlılığını göstermesi 
gerekmektedir. Birleşik Devletler’in de bu noktada bir 
çatışma ihtimalinde konunun dışında kalması imkânsız 
olacağından bölgedeki İran varlığının kaldırılması ve 
İsrail’in tavrında bir çekincesi olmadığını net bir şekilde 
ortaya koyması gerektiği belirtilmektedir. 

Ancak rapora göre İsrail’in böyle bir hareket tarzı 
ile başarılı bir sonuç elde edebilmesi pek mümkün 
görünmemektedir. Zira İran’ın bölgedeki unsurları Suriye 
güçleri ile ayırt edilemez derecede iç içe geçmiştir. 
Bunun için Birleşik Devletler Esad yönetimine bu konuda 
baskı kurmalıdır. Ancak Esad yönetimi tam olarak 
kontrolü elde edebilecek güce gelene kadar sahada 
İran güçlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan Birleşik 
Devletler’in bölgeye ilişkin stratejisi Esad rejimi ve 
onu güçlendirebilecek karşı adımlar hesaba katılarak 
belirlenmesi gerekmektedir. 

B. POLİTİKA ÖNERİSİ

Yaptırımlarla birleştirilmiş bir havadan ve karadan 
girişe yasak bir bölge, Suriye’nin kuzeydoğusuna 
rejimin ve İran’ın geçişini engellenecektir.  Böyle bir 
bölge meydana getirilirken rejimin sıcak paraya ulaşımı 
engellenmeli, iç savaş sürecinde yarattığı zenginlerin 
mali imkânlarını kullanmaları kontrol altına alınmalıdır. 
Bu durum Birleşik Devletlerin bütün araçlarıyla Tahran’a 
baskı uygulamasıyla, Rusya ve İran’ın için katlanılamaz 
hale gelecek bir maliyet yaratacak ve Esad’ı iktidarda 
tutmak giderek zorlaşacaktır. Bu politika İsrail’in 
bölgeden İran varlığına yönelik caydırıcılık temelli bir 
politika izlemesi rejimin kazanımları üzerinde ciddi 
bir risk meydana getirecektir. Bu durumun sonucunda 
Moskova’nın karşısına bir yol ayrımı çıkacaktır: İran-İsrail 
savaşı riskinin bulunduğu ve rejimi iktidarda tutmanın 
oldukça maliyetli hale geldiği bir durum ya da bölgedeki 
kazanımlarını korumak için rejimden kurtulmada Birleşik 
Devletlerle birlikte çalışmak

Söz konusu raporda öngörülen politikanın spesifik 
ana hatları aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır: 

• DAEŞ’in yeniden taban bulmasını ve İran’ın 
Suriye’de ve “Fertile Crescent”te kalıcı bir askeri 

ve istihbarat yapısı oluşturmasını önlemek 

• Kuzeydoğu Suriye’de DAEŞ’den sonraki boşluğu 
İran ve rejim güçlerinin doldurmasını engellemek 
ve bunun için mevcut hava gücü ve yerdeki 
küçük kara unsurları ile Fırat’ın kuzeyinde ve 
doğusunda havadan ve karadan girişe kapalı bir 
bölge oluşturmak.

• Rejim ve İran destekli unsurlar olmadan istikrarlı 
bir Suriye hükümetini destekleyen  2254 sayılı 
BM Güvenlik Konseyi Kararı’nın tam olarak 
yürürlüğe girmesine kadar girişe yasak bölgeyi 
sürdürmek 

• İsrail’in İran’ın askeri bölgelerine yönelik 
saldırıları da dâhil olmak üzere İran, Rusya ve 
Esad arasındaki ilişkileri engelleme çabalarını 
desteklemek. 

• Rejime kredi veren bankalara, İran’ın Suriye’deki 
“proxy”lerine kaynak sağlayanlara ve İran’ın 
Suriye’deki yatırımlarını kolaylaştıran rejimin 
çevresindeki isimlere karşı yaptırımlar 
uygulamak.

• Kuzeydoğu Suriye’deki “müttefiklerine”, şu anda 
rejime satmak zorunda kaldıkları petrol ve 
tarım ürünleri için alternatif pazarlar bulmada 
yardımcı olmak 

• Ruslar ile bir denge mekanizması oluşturmak 
için Menbiç’te ve diğer yerlerde Türkiye ile 
çalışmak.
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Son zamanların en çok tartışılan kitaplarından biri olan 
“Allure of Battle” Cathal J. Nolan’ın 2018 yılında piyasaya 
çıkan kitabıdır. Türkçe’ye “Muharebenin Çekiciliği” olarak 
çevrilebilecek olan kitapta Nolan, basit fakat bir o kadar 
da tartışmaya açık bir argüman sunmaktadır: “Tarihte 
savaşın sonucuna etki edecek çok az sayıda muharebe 
olmuştur ve savaşlar genellikle güçlerin uzun vadede savaşa 
ne kadar dayanabildiği etrafında şekillenir.” Kendisini 
1980’li yılların “Yıpratma Savaşı” savunucularından 
saymayan Nolan, savaşa daha çok “Yüksek Strateji” 
bağlamından yaklaşmakta, operasyonel ve taktiksel 
boyuttaki muharebelerin çok azının stratejik sonuca etki 
edebilecek kadar güçlü olduğunu savunmaktadır. Yazara 
göre savaşı kazandıran önemli faktörler, savaşı sürdüren 
tarafların şartlara ayak uydurabilmesi, savaş iradesini 
ayakta tutabilmesi ve savaşı sürdürebilecek maddi 
kaynaklara sahip olmasıdır.

Kitap, argümanın doğrulunu ortaya koymak için 
tarihte önemli yere sahip olan muharebelere ve 
liderlere yoğunlaşmaktadır. Bölümler kronolojik olarak 
sıralanmıştır. Antik Yunan döneminde yapılan Platea 
Muharebesinden başlayıp İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna 
kadar geniş bir değerlendirmeye giren Nolan, yazılı tarihin 
her döneminde argümanın doğruluğu sorgulamaktadır. 

Nolan bölümlerde ortaya koyduklarıyla “Genelgeçer 
Savaş Teorisi” ürettiğini veya daha önce söylenmemiş 
argümanlardan bahsettiğini ileri sürmemektedir. 
Kitabında göstermek istediği, özellikle Carl von 
Clausewitz’in “Savaş Üzerine” eseri ile Avrupa ve Amerikan 
savaş anlayışında yerini iyice sağlamlaştıran “Belirleyici 
Muharebe” konseptinin aslında hayati önem taşımadığıdır.

Kitabın ilk bölümü belki de en önemli bölüm olarak 
karşımıza çıkıyor. Tarih boyunca pek çok generale ve askeri 
düşünüre ilham veren “Cannae Muharebesi” ve “İkinci Pön 
Savaşlarını” inceleyen Nolan, Cannae gibi yıkıcı sonuçları 
olan bir muharebenin bile savaşın sonucunu değiştirecek 
kadar önemli olmadığından bahsediyor. 15 yıllık uzun bir 
mücadeleye dönüşen İkinci Pön Savaşlarını Hannibal’in 
taktiksel dehasının değil, Roma Cumhuriyeti’nin stratejik 
icraatlarının ve planlamasının kazandırdığını savunan 
Nolan, Hannibal’e son darbeyi vuran Zama Muharebesini 
de çok önemli görmüyor, bu muharebeyi tabuta çakılan 
son çivi olarak nitelendiriyor. Nitekim yazara göre Zama 
Muharebesini Hannibal kazansaydı bile, savaşın galibi 
yine Roma olacaktı çünkü Roma’nın savaşın ilk yıllarında 
aldığı ağır yenilgilere ragmen savaş iradesini ayakta 

tutabilmesi fakat Kartaca’daki politik karışıklıklar 
yüzünden Hannibal’in beklediği desteği bulamaması 
savaşın kaderini belirlemişti. Yazarın bölüme düştüğü not 
ise hayli çarpıcı: 

“Kartaca’nın yenilgisi, modern generalleri Cannae’daki 
taktiksel dehanın ‘ideal savaş kazandıran strateji’ olmadığına 
inandıramadı. 2000 yıldan fazla bir süre sonra oluşturulan 
Schlieffen Planı bile Cannae muharebesi örnek alınarak 
yapılmıştı.”

Clausewitz’in “Savaş Tanrısı” Nolan’ın ise “Savaş 
Kurdu” olarak adlandırdığı Napoléon’a 2 ayrı bölümde yer 
veren Nolan, Napoléon’u savaş tanrısı yapan muharebeleri 
yedinci bölümde ele alıyor. Bölümün adı olan “Belirleyici 
Muharebeler” Nolan’ın bölüme verdiği önemi anlatmaya 
yetiyor, nitekim Nolan’a göre Napoléon, modern savaş 
tarihindeki “Belirleyici Muharebe Seviciliğini” kuvvetlendiren 
en önemli lider. Fransızların Napoléon öncesi uygulamaya 
koyduğu levée en masse ve sonrasında Napoléon’un 
kurduğu Grande Armée, her ne kadar “Belirleyici Muharebe” 
konseptinin sivrilmesine yol açmış olsa da, Nolan’a 
göre Napoléonik Savaşların ilerleyen yıllarında ibre tam 
tersine dönmüştür. Savaşın ilk yıllarındaki taktik ve 
teknik üstünlükler sayesinde kazanılan Austerlitz ve Jena 
muharebelerine ragmen Napoléon bir türlü kesin zaferi 
yakalayamamış, “Savaş için Savaş” anlayışıyla,  sonu 
gelmeyen bir mücadeleye girişmiştir. Nolan, Napoléon’u 
stratejiyi kanvasa işleyen bir ressamdan ziyade Korsikalı 
bir hayduta benzetmektedir. Her ne kadar savaş alanında 
müthiş derecede yetenekli ve Clausewitz’in bahsettiği 
“coup d’oeil” sahibi bir general olsa da, Napoléon stratejik 
seviyede oldukça başarısız bir liderdir. Yazara göre bu 
stratejik zaafiyetin ana sebebi “la gloire”, yani zafere karşı 
duyulan cazibedir. Bu arayış, Napoléon’u hiçbir zaman 
savaşın sonunu istememeye, barışı “savaşların arasındaki 
geçici zaman dilimleri” olarak görmeye itmektedir.

Sekizinci bölümde anlatılan zaferin cazibesine 
olan bağımlılık, Napoléon’un İspanya’daki savaş ile 
neredeyse hiç ilgilenmemesine yol açmıştır. Yazarın 
verdiği rakamlara göre İspanya’daki “petite guerre”, 
yani gerilla savaşında toplamda 300.000 Fransız askeri 
ölmüş ve Fransa savaş gücünün sadece İspanya’da değil 
bütün Avrupa’da zayıflamasına yol açmıştır. İlerleyen 
yıllarda Napoléon’un Elba adasındaki tutsaklığı sırasında 
söylediği “İspanyol ülseri beni mahvetti” sözleri, geç de 
olsa “Savaş Tanrısı”nın hatasını anladığını göstermektedir 
fakat artık çok geçtir. Zafer takıntısı ve belirleyici 
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muharebe seviciliğin Napoléon’a vurduğu en büyük darbe 
ise Moskova seferinde olmuştur. Sefere 640.000 gibi o 
dönem için muazzam bir rakam ile başlayan Napoléon, 
yazara göre kafasında anlamlı hiç bir stratejik amaç 
ve hedef belirlemeden sefere çıkmıştır. Hedef bellidir, 
Moskova ele geçirilecektir, fakat bu hedef tamamıyla 
“zafer” takıntısıyla seçilmiştir. Rusların geri çekilmesiyle 
büyük bir yıpratma savaşına dönüşen Moskova seferi, 
Borodino’ya kadar büyük bir muharebe görmemiştir. 
Napoléon, Borodino muharebesine vardığında 640.000 
kişi başlayan ordusunun mevcudu 130.000’e kadar 
düşmüştür. Her ne kadar Napoléon, muharebeyi kazanmış 
ve Moskova’ya girmiş olsa da, Rus iradesi kırılmamış, 
savaş sona ermemiştir çünkü Rusların sıklet merkezi 
Moskova değildir ve Napoleon yanlış bir hedef uğruna çok 
büyük bedeller ödemiştir. Moskova ele geçirildikten sonra 
başarısızlığını anlayan Napoléon, ordusuyla Fransa’ya 
dönmek istemiş, fakat ordusunun ancak 50.000 kadar 
adamı vatanlarına dönebilmiştir. İşte tam da bu noktada 
Nolan, belirleyici muharebenin öneminin aslında ne kadar 
önemsiz olduğundan, her ne kadar savaşın ilk yıllarında 
muharebelerin sonuca etkisi varmış gibi gözükse de, 
savaştaki zaferin ancak ve ancak devletlerin doğru hedef 
ve amaç seçimleri, stratejik düşünceleri ve savaşı devam 
ettiren iradeleriyle mümkün olduğundan bahsetmektedir. 
Napoléon gibi bir “Savaş Tanrısı” bile savaşın sonucunu 
operatif ve taktik boyutta kazandığı başarılar ile kendi 
lehine çevirememiştir.

Değinilmesi gereken başka bir bölüm ise Birinci 
Dünya Savaşının ele alındığı onikinci bölümdür. “Yokedici 
Muharebe” kavramını tersine çevirerek “Muharebenin 
Yokedilmesi” haline getiren Nolan, Birinci Dünya Savaşı’nın, 
o güne kadar hakim gelen “Belirleyici Muharebe” kavramını 
derinden sarstığından bahsetmektedir. 1899 yılında Jean 
de Block isimli Polonyalı Bankacının yazdığı “Savaş artık 
imkansız mı?” gibi savunma savaşının ve siperlerinin 
gücünü öngören eserlerin varlığına ragmen, Dünya’daki 
genel kanı, artık savaşların ilerleyen teknoloji ile 3-4 
ay gibi kısa süreler içinde, belirleyici muharebeler ile 
biteceğidir. Ünlü şair Robert Graves, Noel’den önce eve 
döneceğinden emindir ve bu konuda yalnız değildir. 
Neredeyse savaşa katılan her devlet ve millet, kendini 
haklı ve rakibinden güçlü gördüğü için, galibiyetin hızla 
geleceğinden emindir. Savaşın ilk iki yılındaki bu yanlış 
mantalitenin yarattığı yıkım ve zaiyat, savaşın iki tarafı 
için de ders niteliğinde olmuştur. Yazara göre Birinci 
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yaşadığı iki Balkan savaşı, bu dersin çok daha önce 
çıkarılmasına ve 1915’te açılan Çanakkale cephesinde 
büyük bir zafer kazanmasına yol açmıştır. Almanya 
açısından yaklaşıldığında ise, Fransa’da planlanan 
bütün belirleyici muharebeler başarısız olmuş, savaşın 
gidişatını değiştirememiş, tam tersine doğuda Ruslara 
karşı düzenlenen plansız muharebeler savaş açısından 
daha fazla önem ihtiva etmiştir. Yazar, özellikle 1916 
yılından sonra artık savaşın açmaz bir duruma düştüğünü, 
belirleyici muharebelerin etkisinin olmadığı görüldüğü 
halde, hem İttifak hem de İhtilaf devletlerinin hala bu 
tarz denemelere girdiğinin altını çizmektedir. Nolan’a göre 
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra bile bu 
anlayış çoğu generalde ve askeri düşünürde hala aynı 
kalmış, İkinci Dünya Savaşı’nın özellikle ilk yıllarında 
etkisini sürdürmüştür.

Bu bölümdeki en vurucu argüman ise Birinci Dünya 
Savaşı’nın kendisinin bile belirleyici bir savaş olmadığı, 
aslında İkinci Dünya Savaşı’nın ilk parçası olduğudur. Pek 
çok yazar ve düşünür İkinci Dünya Savaşı’nın kapanmayan 
hesaplar yüzünden ortaya çıktığı konusunda hem fikir olsa 
da, Nolan iki savaşı ayırmayı bile gerekli görmemektedir.

Sonuç olarak Nolan, çok derine inmeden ve 
terminolojiye saplanmadan savaş tarihinin önemli 
muharebelerini ve savaşlarını okuyucusuna  başarılı bir 
şekilde anlatmaktadır. Kitap incelemesinin başında da 
belirtildiği gibi Nolan, “Genelgeçer Savaş Teorisi” yaratma 
niyetinde ve gayretinde değildir, yazarın altını çizmeye 
çalıştığı nokta “Belirleyici Muharebe” konseptinin tarihteki 
örneklerinin hayli az olduğudur. Yer yer uzun anlatımlara 
kaçsa da, Nolan okuyucuyu sıkmadan anlatımını 
sürükleyici bir şekilde devam ettirmekte ve kitabı sadece 
savaş çalışmaları ve harp tarihi ile ilgilenenlerin değil, 
daha geniş bir okuyucu kitlesinin anlayabileceği şekilde 
sunmaktadır.




