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NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren araþtýrma merkezidir. Bu nedenle raporda yeralan konular BÝLGESAM’ýn resmi görüþlerini deðil, raporu hazýrlayanýn
görüþ ve yaklaþýmlarýný yansýtmaktadýr.
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SUNUÞ
Türk tarihi incelendiðinde geçmiþteki baþarýlarýn arkasýnda iyi yetiþmiþ bilge adamlarýn
bulunduðu görülmektedir. Ancak günümüzde olaylarýn çok boyutlu olarak geliþmesi ve sorunlarýn karmaþýklaþmasý, birkaç bilge kiþinin veya aydýnýn geliþmeleri zamanýnda ve doðru
olarak algýlamasýný ve alternatif politikalar üretebilmesini zorlaþtýrmaktadýr. Geliþmelerin yakýndan takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin yapýlabilmesi ve doðru politikalar
üretilebilmesi için farklý disiplinlere ve görüþlere sahip bilge adamlar ile genç ve dinamik araþtýrmacýlarýn, esnek organizasyonlar içinde sinerji saðlayacak þekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir.
Dünya’daki ve yurt içindeki geliþmeleri takip ederek geleceðe yönelik öngörülerde
bulunmak; Türkiye’nin ikili ve çok taraflý uluslararasý iliþkilerine ve güvenlik stratejilerine,
yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik
bilimsel araþtýrmalar yapmak; karar alýcýlara milli menfaatler doðrultusunda gerçekçi, dinamik
çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak maksadýyla Bilge Adamlar Stratejik
Araþtýrmalar Merkezi (BÝLGESAM) kurulmuþtur. BÝLGESAM’ýn vizyonu, amacý, hedefleri,
çalýþma yöntemi, temel nitelikleri ve teþkilatý http://www.bilgesam.org/tr web sitesinde sunulmaktadýr.
BÝLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu’nun ilk toplantýsýnda alýnan kararlar doðrultusunda
çeþitli konularda raporlar hazýrlamaktadýr. Dr. Atilla SANDIKLI tarafýndan hazýrlanan “Deðiþen Güvenlik Anlayýþlarý ve Türkiye’nin Güvenlik Stratejisi” baþlýklý rapor faydalanýlmak
üzere yayýnlanmýþtýr.
Atilla SANDIKLI
BÝLGESAM Baþkaný
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Dr. Atilla SANDIKLI
BÝLGESAM Baþkaný
Atilla Sandýklý 1957 yýlýnda Ýzmir’de doðdu. 1976 yýlýnda (Ýzmir) Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kara Harp Okuluna girdi. Sýrasýyla Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi ve Silahlý Kuvvetler akademisinde eðitimine devam etti. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Uluslar arasý Ýliþkiler Bölümü’nde ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluðu Enstitüsü’nde doktora derslerine iþtirak etti. Ýstanbul Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsünde doktora eðitimini tamamladý.
Türk Silahlý Kuvvetlerinin çeþitli kademelerinde karargâh subayý ve komutan olarak görev
yaptý. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliði’nde müþavirlik, Harp Akademileri Komutanlýðý’nda uluslararasý iliþkiler öðretim üyesi ve uluslararasý iliþkiler bölüm baþkanlýðý görevlerinde bulundu. Harp Akademileri Stratejik Araþtýrmalar Merkezi’nin kuruluþunda görev aldý
ve bir süre bu enstitünün müdürlüðünü yaptý. Kur. Kd. Alb. rütbesinde kendi isteðiyle Türk
Silahlý Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra Türkasya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi TASAM’ýn kuruluþunda genel müdür olarak görev aldý ve bu merkezi kurdu. Bu görevi ve Stratejik Öngörü Dergisi’nin editörlüðünü 4 yýl sürdürdü. TASAM’dan ayrýldýktan sonra Türkiye’nin akil adamlarýný bir platform içinde bir araya getirmek maksadýyla Bilge Adamlar Stratejik Araþtýrmalar Merkezini kurdu. Halen BÝLGESAM baþkanlýðý görevini sürdürmektedir.
Çok sayýda ulusal ve uluslararasý sempozyum ve kongrenin düzenlenmesinde birinci derece görevler üstlendi. Çeþitli makaleleri ve 15 kitabý yayýnlandý. Askeri ve sivil yaþantýsýnda
madalya dahil çok sayýda baþarý ödülü aldý.
Ýngilizce ve Fransýzca bilen Atilla SANDIKLI evli ve iki çocuk babasýdýr.
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DEÐÝÞEN GÜVENLÝK ANLAYIÞLARI
VE TÜRKÝYE’NÝN GÜVENLÝK STRATEJÝSÝ
GÜVENLÝK KAVRAMI
20’nci Yüzyýlýn sonunda ve 21’nci Yüzyýlýn hemen baþýnda siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda meydana gelen hýzlý deðiþimler güvenlik kavramýný derinden etkilemiþtir. Bu dönemde soðuk savaþ sona ermiþ, teknoloji, özellikle iletiþim alanýnda yaþanan baþ döndürücü geliþmeler küreselleþme olgusunun ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bütün bu geliþmeler yaþanýrken 11 Eylül’de ABD’de ikiz
kulelere yapýlan saldýrýlar bütün dünyada þok etkisi yaratmýþtýr. Bu olaylar uluslararasý iliþkileri, ittifaklarý, stratejik düþünceleri, “tehdit” ve buna baðlý olarak “güvenlik”
kavramlarýný temelden sarsmýþ ve büyük oranda deðiþime zorlamýþtýr.
Yeniden þekillenmekte olan günümüz dünyasýnda büyük güçler arasýnda büyük
zayiat ve tahribata neden olabilecek savaþ ihtimalinin ortadan kalktýðýný söylemek
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mümkündür. Ancak bölgesel ve etnik kökenli savaþlar hala önemini korumaktadýr.
Asimetrik tehdit olarak terörizm ön plana çýkmýþ, terörist örgütler herhangi bir zamanda dünyanýn herhangi bir yerinde ortaya çýkarak saldýrýda bulunabilme olanak ve
yeteneðine ulaþmýþlardýr.
Güvenlik kavramýnýn deðiþmesiyle birlikte, güvenliðin boyutlarý ve kapsamý da
deðiþmiþtir. Güvenlik de bir yerde küreselleþmiþtir. Çünkü küresel ekonomi ve küresel güvenlik birbirini tamamlayan iki önemli kavram olarak ortaya çýkmýþtýr. Dünyadaki büyük þirketler ve finans çevreleri konunun ekonomik boyutuyla ilgilenirken,
büyük devletler güvenlik boyutu üzerinde yoðunlaþmýþlardýr. “Güvenlik boyutu”, ülke güvenliði kavramýndan uluslararasý güvenlik þeklinde tanýmlanan bölgesel ve küresel güvenlik anlayýþýna kaymýþtýr. Ayrýca güvenlik olgusunun kapsamý geniþlemiþ;
savaþ, silahlý çatýþma, kuvvet kullanma hallerinin dýþýnda baþta ekonomi, enerji, çevre, saðlýk, sosyo-kültür ve eðitim alanlarý güvenlik kavramýna dahil olmuþtur.
Bu nedenlerle 2945 sayýlý MGK ve MGK Genel Sekreterliði Kanunu’nun 2’nci
maddesinde milli güvenlik; “Devletin anayasal düzeninin, milli varlýðýnýn ve bütün-
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lüðünün milletlerarasý alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dýþ ve iç tehditlere karþý korunmasý ve kollanmasýdýr” þeklinde tanýmlanmýþtýr.
TÜRKÝYE’NÝN MÝLLÝ MENFAATLERÝ VE MÝLLÝ HEDEFLERÝ
Güvenlik kavramýndaki deðiþim ve geliþime uygun olarak; devletin bekasý, bölünmez bütünlüðü, Cumhuriyetin korunmasý, milletin refahý, ülke ve bölge barýþýnýn
saðlanmasý, yurtdýþýndaki soydaþlarýmýzýn güvenlik ve refah içinde bulunmasý Türkiye’nin hayati milli menfaatleri olarak sýralanabilir. Çoðulcu demokrasi, insan haklarýna saygý ve geçirilen evrim sonunda ulaþýlan ve benimsenen sosyal ve yasal hayat biçiminin sürdürülmesi, milli gücümüzün geliþtirilmesi, ekonominin serbest piyasa
prensipleri ve istikrar içinde büyümesi, dünya ile entegre hale getirilmesi, refahýn tabana yayýlmasý yine milli menfaatlerimiz arasýnda yer almasý gereken hususlardýr. Ayrýca güvenliðin garanti altýna alýnabilmesi için menfaat birliðine sahip olduðumuz ülkelerle müþterek tehdide karþý dayanýþma ve ortak ittifak sistemi içinde bulunulmasý
önem arz etmektedir.
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Bu kapsamda Türkiye’nin milli hedeflerini aþaðýdaki þekilde belirtebiliriz.
Devletin Anayasal düzenini, milli varlýk ve bölünmez bütünlüðünü, uluslar arasý alanda siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil tüm menfaatlerini ve ahdi
hukukunu her türlü iç ve dýþ tehlikelere karþý korumak ve kollamak,
Yurt içinde milli birlik ve beraberliði, huzur güven ve istikrarý saðlamak,
Vatandaþlarýn Anayasa ile teminat altýna alýnan hak ve hürriyetlerini korumak,
hayat þartlarýný ve refah seviyelerini demokratik düzen içerisinde ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak geliþtirmek,
Baðýmsýzlýk, hürriyet, adalet ve hak eþitliðine dayanan bir dünya düzeni içerisinde, yurtdýþýnda Türkiye’nin de güvenliðini saðlayacak þekilde sürekli ve adil bir barýþýn tesis ve idamesine yardýmcý olmak, Türkiye’nin etrafýnda bir barýþ kuþaðý oluþturmak,
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Türkiye Cumhuriyetini siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik
gücü ile bütün dünyada tanýnan ve sayýlan itibarlý ve güçlü bir mevkie kavuþturma çabalarýna devam etmek, böylece Türk ulusunu çaðdaþ uygarlýk düzeyinin üstüne çýkarmak,
Türkiye’yi silah, araç ve gereç bakýmýndan dýþa baðýmlý olmaktan kurtarmak,
Yurt dýþýndaki Türk vatandaþlarýnýn ve soydaþ topluluklarýnýn güvenlik ve refahýna yardýmcý olmak.
KÜRESEL GÜVENLÝK BOYUTU
Deðiþen güvenlik anlayýþý çerçevesinde gelecekte küresel kýrýlmalara aday bölgeleri incelediðimizde, bu bölgelerin baþýnda Uzak Doðu gelmektedir. Uzak Doðu’da,
Çin ve ABD’nin gelecekte siyasi, ekonomik nedenlerle Tayvan veya Kuzey Kore sorunlarýndan dolayý karþý karþýya gelmeleri için yeterli potansiyel mevcuttur. Asya’da
devletler arasý büyük çatýþma olasýlýðý diðer bölgelerden daha yüksektir.
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Yine bir baþka küresel kýrýlma hattý da zengin enerji kaynaklarýna sahip Orta Asya
ve Kafkasya’ya bölgeleridir. Soðuk Savaþ sonrasý küresel güç olma vasfýný kaybeden
ancak son yýllarda süratli bir þekilde toparlanan ve geleceðin küresel güç adaylarýndan
Çin’le de yakýn bir iþbirliði içerisine giren Rusya bu bölgede ABD ile karþý karþýya gelebilecektir.
Dünya enerji kaynaklarýnýn büyük bir bölümünün bulunduðu, çatýþmalarýn ve istikrarsýzlýðýn sürdüðü Ortadoðu bölgesi ise, daima dünyanýn öncelikli konusu olagelmiþtir. Bu bölgede, bölgesel bir kýrýlmaya yol açabilecek enerji birikimini saðlayacak
gerginliklerin daima var olacaðý unutulmamalýdýr. Gelecekte bu bölgede enerji kaynaklarýnýn paylaþýmý konusunda küresel bir kýrýlma yaþanabilir.
Günümüzde klasik tehdit algýlamalarý dýþýnda küresel güvenlik ortamýnýn en
önemli asimetrik tehdit algýlamalarýndan birisi uluslararasý terörizmdir. Son derece
organize bir yapýya sahip terörist örgütler, geliþen ve ulaþýlmasý daha da kolay bir hale gelen teknolojiler sayesinde, büyük bir imkân ve kabiliyete ulaþmýþlardýr.
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Kitle imha silahlarýnýn kontrolsüz olarak yayýlmasý ve bunlarýn uluslararasý sistem
dýþýnda kalan, uluslararasý hukuka saygýlý olmayan devletlerin veya terörist örgütlerin
eline geçmesi önemli bir risk oluþturmaktadýr.
Ayrýca uluslararasý organize suçlar, yasa dýþý göç, uyuþturucu ve silah kaçakçýlýðý
gibi konular uluslararasý güvenlik politikalarýnda dikkate alýnmasý gereken tehdit ve
riskleri oluþturmaktadýr. Çevre sorunlarý ve salgýn hastalýklar riski de her geçen gün
önemini artýrmaktadýr.
BÖLGESEL GÜVENLÝK BOYUTU
Türkiye dünyanýn en istikrarsýz bölgeleri olan Ortadoðu ve Kafkaslara komþudur.
Ortadoðu tarihi ve kültürel varlýðý, zengin petrol kaynaklarý ve dünya ulaþtýrma yollarýnýn kesiþme noktasýnda bulunmasý gibi özelliklere sahip olmasýna raðmen, bitmeyen bir þiddetin merkezi hâline gelmiþtir. Baþta bölge insanlarý olmak üzere, bütün
dünyanýn güvenlik ve refahýný etkileyen Ortadoðu’daki istikrarsýzlýðýn olumsuz yansýmalarý en çok Türkiye’de hissedilmektedir.
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Kafkaslarda ayrýlýkçý bölgeler ile mücadelesini sürdüren Gürcistan, Acaristan
problemini çözmüþtür. Ancak Güney Osetya ve Abhazya her zaman için büyük
problem kaynaklarý olmaya devam etmektedirler. Rusya’nýn geliþmelere müdahale
etmesi risk faktörünü arttýrmaktadýr. Gürcistan’ýn ulusal birliði ve toprak bütünlüðü,
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattýnýn güvenliði ve Türkiye’nin Orta Asya açýlýmý açýsýndan büyük önem arz etmektedir.
Doðu komþumuz Ermenistan Türkiye’nin toprak bütünlüðünü tanýmamakta,
uluslararasý arenada asýlsýz Ermeni soykýrýmý iddialarýnýn tanýnmasý için giriþimde
bulunmakta, BM Güvenlik Konseyi kararlarýný hiçe sayarak Azerbaycan topraklarýnýn
önemli bir bölümünü iþgali altýnda bulundurmaktadýr.
Diðer doðu komþumuz Ýran teokratik bir rejime sahiptir ve geçmiþte rejimini,
Türkiye de dahil olmak üzere mücavir ülkelerdeki rejimleri etkilemek için kullandýðýna dair kuþkular vardýr. Ayrýca Ýran’ýn nükleer çalýþmalarýný diðer ülkeler gibi Türkiye de kaygýyla izlemektedir. Ýran’ýn, Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý’ndan gizli
olarak nükleer tesisler inþa etmiþ olduðu ve uranyum zenginleþtirme çalýþmalarý yap-
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týðý saptanmýþtýr. Kuzey Kore’den baþlayýp, Hindistan, Pakistan ve Ýran üzerinden geçen ve bölgemizdeki diðer muhtemel nükleer güçlere uzanan nükleer eksen, Türkiye açýsýndan büyük bir hassasiyet teþkil etmektedir.
Güney komþumuz Irak’ýn siyasi ve toprak bütünlüðü Türkiye için hayati öneme
sahiptir. Irak’taki geliþmelerin iki yönü vardýr. Birinci husus, PKK terör örgütünün
Irak’ýn kuzeyindeki varlýðýdýr. PKK burayý bir sýðýnak olarak kullanmaktadýr. Irak’ýn
kuzeyindeki PKK teröristleri Türkiye’ye sýzarak eylemler yapmaktadýr. Ýkinci önemli husus ise, Kerkük’le ilgilidir. Kerkük, içinde birçok etnik gurubu barýndýran bir þehirdir. Kerkük ayný zamanda önemli petrol kaynaklarýna sahiptir. Kerkük’ün ve zengin petrol kaynaklarýnýn belirli bir gruba mal edilmesi bölgedeki yangýnýn daha da büyümesine neden olabilir.
Suriye ile uzun yýllar boyunca karþýlýklý tehdit algýlamasýna dayanan soðuk iliþkiler yerini, 1998 yýlýnda imzalanan “Adana Mutabakat Belgesi” ile bir iyileþme sürecine býrakmýþtýr. Bu olumlu iliþkiler her geçen zaman daha da iyiye gitmektedir. Türkiye Suriye ile Ýsrail’in görüþme masasýna oturmasýný saðlamýþ ve arabulucu görevi
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üstlenmiþtir. Türkiye Lübnan’daki geliþmeleri de yakýndan takip etmiþ ve ülke içindeki çatýþmalarýn sonlandýrýlmasýna önemli katkýlar saðlamýþtýr. Orta Doðu’da baþ aðrýtan bir baþka önemli sorun da Ýsrail-Filistin sorunudur.
Balkanlara geldiðimizde ise; bu bölgenin en fazla sorun teþkil eden bölgesi Kosova’dýr. Kosova baðýmsýzlýðýný ilan etmiþ ve baðýmsýz bir devlet olarak uluslararasý camiada yerini almýþtýr. Ancak buradaki tansiyonun yükselme ihtimali hala mevcuttur.
Yunanistan ile iliþkilerde olumlu yönde geliþmeler olmasýna raðmen Yunanistan
Milli Savunma Politikasýný, tehdidin doðudan (Türkiye’den) geldiði varsayýmýna dayandýrmaktadýr. Bu kapsamda adalarý silahlandýrmakta, 6 millik kara sularý üzerindeki hava sahasýnýn 10 mil olduðu iddiasýnda bulunarak Ege uluslararasý hava sahasýný
daraltmakta ve özellikle de Ege Denizinin bir Yunan denizi olduðunu çaðrýþtýracak
þekilde ülkemizden FIR’ý geçerek uluslararasý hava sahasýna giren her askeri uçaðýmýzý silah yüklü uçaklarla önlemektedir. Bu durum bölgede her zaman bir kriz çýkma
olasýlýðýný gündemde tutmaktadýr.
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Kýbrýs konusuna gelince; Kýbrýs, Türkiye’nin milli menfaatleri ve uluslararasý antlaþmalarýn kendisine yüklediði sorumluluklar açýsýndan hiçbir zaman ilgisinin azalmamasý gereken konularýn baþýndadýr. Güvenlik açýsýndan Kýbrýs’ýn önemi iki temel
esasa dayanmaktadýr. Bunlardan birincisi; Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TSK’ne Garanti Antlaþmasý ile yüklenen Kýbrýslý soydaþlarýmýza saðlamak zorunda olduðumuz
güvenlik sorumluluðudur. Ýkincisi ise, Garanti ve Ýttifak Antlaþmalarýnda açýkça ifade edildiði üzere, Kýbrýs’ýn, Türkiye’nin güvenliði açýsýndan taþýdýðý stratejik rolün
önemidir. Bu iki temel esas süreklilik arz etmektedir. Çünkü Kýbrýs’ta ve Doðu Akdeniz’deki istikrar ve denge ancak bu sayede saðlanmaktadýr.
Yunanistan ve Güney Kýbrýs Rum Yönetimi üyesi olduðu AB nezdinde Türkiye’yi
zor durumda býrakacak giriþimlerde bulunmaktadýr. Türkiye ile olan sorunlarýný
AB’nin sorunlarý haline getirmeye çalýþmakta, Türkiye-AB iliþkilerinin geliþmesini ve
müzakere sürecinin ilerlemesini engellemektedir. Türkiye ile mevcut sorunlarýný
AB’yi kullanmak suretiyle kendi lehine çözmeye çalýþmaktadýr.
Çatýþmalarýn ve istikrarsýzlýðýn sürdüðü Ortadoðu bölgesi uluslararasý terör örgüt-
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lerinin barýnma ve uygulama merkezi durumuna gelmiþtir. Asimetrik bir tehdit olan
terörizm bu bölgede geliþmekte ve bütün dünyada olduðu gibi Türkiye’de de eylemlerde bulunmaktadýr. Kýtalar arasý geçiþ yollarý üzerinde bulunan bölge, terörist faaliyetlerin yaný sýra organize suçlar, yasa dýþý göç, uyuþturucu ve silah kaçakçýlýðý gibi yumuþak güvenlik konularýnda risk ve tehditlerle karþý karþýyadýr. Ayrýca bölge çevre sorunlarý, su kaynaklarý ve salgýn hastalýklar konularýna karþý da hassastýr.
ÜLKE GÜVENLÝÐÝ BOYUTU
Türkiye yeni güvenlik algýlamalarý çerçevesinde soðuk savaþ döneminde olduðu
gibi ülke topraklarýna yönelik bir istila tehdidi ile karþý karþýya deðildir. Ancak Türkiye; çok boyutlu, çok yönlü, öngörülmesi güç ve sýnýr tanýmayan asimetrik tehdit ve
risklerin yaþandýðý, istikrarsýz bölgelerin merkezinde yer almaktadýr.
Türkiye’nin güvenlik algýlamalarý; komþu ülkelerde oluþabilecek istikrarsýzlýklar,
Irak’ýn kuzeyinde ortaya çýkabilecek istenmeyen oluþumlar, Türkiye’nin menfaatlerine indirilebilecek büyük darbeler; su sorunu ve Kitle Ýmha Silahlarý (KÝS) tehdidi gibi simetrik risk ve tehditleri içermektedir. Ayrýca terörizm, bölücü ve irticai faaliyet-
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ler, uluslararasý uyuþturucu trafiði ve yasa dýþý göçle mücadele gibi asimetrik özellikli risk ve tehditler de bu geniþ yelpaze içinde yer almaktadýr.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlüðünü, birlik ve beraberliðini, Anayasa
ile belirtilen demokratik parlamenter düzeni, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldýrmayý amaçlayan PKK Terör Örgütü’nün Doðu ve Güneydoðu Anadolu’da ve zaman zaman da büyük þehirlerde gerçekleþtirdiði bölücü terörist faaliyetler günümüzde Türkiye’nin güvenliðine yönelik en büyük tehdidi oluþturmaktadýr. Bazý dýþ güçlerin desteði ve Irak’ýn kuzeyindeki otorite boþluðu, Doðu ve Güneydoðu Anadolu’nun coðrafi yapýsý, ekonomik ve sosyal durumu terör örgütünün varlýðýný devam
ettirebilmesinin en önemli nedenleridir. Ülke içinde kurtarýlmýþ bölge tesis etmenin
imkânsýzlýðýný gören terör örgütü Irak’ýn kuzeyindeki otorite boþluðun faydalanarak
bu bölgede yerleþmiþ, halk üzerinde korku ve panik ortamý yaratarak siyasallaþma sürecine girmiþ, dýþ ülkelerde çeþitli isim ve þekillerde örgütlenerek dýþ platformlarda
etkinliðini artýrmaya çalýþmaktadýr.
Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan laikliðe karþý bazý faaliyetler toplumda

18

Dr. Atilla Sandýklý

irtica tehlikesi ile ilgili kaygýlarý artýrmýþtýr. Devletin Anayasa’da tarif edilen niteliklerini deðiþtirmeye yönelik her hareket gibi irtica da devlete ve rejime yönelik bir tehdittir. Laiklik ülkemizde ayný zamanda iç barýþýn da önemli bir þartýdýr. Ýrtica ile mücadelede insan haklarýna aykýrý olarak halkýn temel inançlarýna ve deðerlerine karþý çýkýlmasý ve farklý inanç ve deðerlerin halka dayatýlmasý Türkiye’deki birlik ve beraberliðe zarar vermektedir. Çaðdaþ laik anlayýþa aykýrý olarak bu görüþ ve eylemlerin sistematik bir hal almasý ve halk üzerinde baský oluþturulmasý da Türkiye’nin birlik ve
beraberliðine yönelik önemli bir tehdidi oluþturmaktadýr.
Ülke içindeki siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve psiko-sosyal istikrarýn bozulmasýna yönelik geliþmeler de yeni güvenlik anlayýþlarýnda güvenliðe yönelik tehditler
olarak deðerlendirilmektedir. Devlet erkleri ve kurumlarý arasýnda uyumsuzluk, hukuk devleti yerine kanun devleti anlayýþýnýn benimsenmesi ve hukukun üstünlüðü ilkesine aykýrý eylemlerde bulunulmasý, demokrasi karþýtý otoriter yönetim yaklaþýmlarý doðrultusunda giriþimlerde bulunulmasý, farklý inanç, görüþ ve etnik kültürlere
karþý hoþgörüsüzlüðün yaygýn bir hal almasý ve bu anlayýþýn eylemlere dönüþmesi
Türkiye’de güvenliði tehdit eden önemli geliþmelerdir. Toplumda bütün bunlarýn
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birbirleriyle sinerji saðlayacak þekilde uygulandýðýna yönelik kaygýlarýn artmasý geliþmelerin tehdit boyutuna ulaþtýðýný göstermektedir.
Ayrýca uluslararasý organize suçlar, yasa dýþý göç, uyuþturucu ve silah kaçakçýlýðý
gibi faaliyetler, doðu-batý, kuzey-güney geçiþ yollarý üzerinde bulunan Türkiye için
yumuþak güvenlik tehditleri olarak deðerlendirilmektedir. Çevre sorunlarý ve salgýn
hastalýk riskleri de diðer bölgelere nazaran Türkiye’yi daha fazla etkilemektedir.
MÝLLÝ GÜVENLÝK POLÝTÝKASI
Türkiye’nin Milli Güvenlik Politikasý milli deðerleri ve mili çýkarlarý partiler üstü
olarak ele almaktadýr. Milli güvenlik açýsýndan Türkiye’nin çýkarlarý; Türkiye’nin savunulmasý, elveriþli dýþ iliþkiler ve düzenlemeler oluþturulmasý, ekonomik refahýn
saðlanmasý, demokratik deðerlerin geliþtirilmesi þeklinde dört ana kategoride toplanabilir. Türk milli güvenlik politikasýnýn, milli gücün kullanýlmasý suretiyle elde edilmesini öngördüðü hedefler ise þunlar olmalýdýr.
Ülkenin hürriyet, baðýmsýzlýk ve bölünmez bütünlüðünün korunmasý,
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Anayasa ile belirlenen düzenin, ilke ve deðerlerin idamesi,
Halkýn huzur, refah ve güvenliðinin saðlanmasý,
Ülke içinde ve civarýnda insan haklarý, demokrasi ve serbest ekonomiye dayanan
sürekli bir barýþ, istikrar ve güven ortamý oluþturulmasý,
Diðer ülkelerle dostluk ve ittifak iliþkilerinin geliþtirilmesi,
Ülke ekonomisinin içte ve dýþta geliþip büyümesi.
Türkiye’nin Güvenlik Stratejisinin temelini dinamik bir dýþ politika, caydýrýcýlýk,
kolektif güvenlik ve kriz yönetimi oluþturmalýdýr.
Türkiye bölgesel barýþ ve istikrarýn korunmasý amacýyla dinamik bir dýþ politika
yürütmeli, jeopolitik imkânlarýný etkin bir þekilde kullanmak suretiyle bölgesel inisi-
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yatif sahibi ülke konumunu güçlendirmelidir. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri
olarak, uluslar arasý sorunlara aðýrbaþlý, sabýrlý ve sorumluluk duygusu içinde yaklaþmalý, komþularýyla iþbirliði saðlamak, yakýnlaþmak ve olumlu iliþkiler geliþtirmek için
her türlü fýrsattan istifade etmeli, bölgesinde barýþ ve güvenliðe katkýda bulunmalýdýr.
Türkiye’nin Lübnan’daki iç çatýþmalarýn sonlandýrýlmasýna ve Suriye-Ýsrail barýþ görüþmelerinin baþlamasýna yaptýðý katkýlar güzel örneklerdir. Bu kapsamda RusyaGürcistan, Ermenistan-Azerbaycan ve Makedonya-Yunanistan sorunlarýnda da inisiyatif alýnabilir.
Baþta bölge insanlarý olmak üzere, bütün dünyanýn güvenlik ve refahýný etkileyen
Orta Doðu’daki istikrarsýzlýðýn, 21’inci yüzyýlýn en büyük sorunlarýndan biri hâline
geldiði görülmektedir. Tarihi ve kültürel varlýðý, zengin petrol kaynaklarý ve dünya
ulaþtýrma yollarýnýn kesiþme noktasýnda bulunmasý gibi özelliklerine raðmen, bitmeyen bir þiddetin merkezi hâline gelen Orta Doðu’da; barýþ, istikrar ve refahýn saðlanmasý, dýþ politika önceliklerimiz arasýnda yer almalýdýr. Bu çerçevede Türkiye, uluslararasý toplumla birlikte bölge ülkelerinin karþýlaþtýðý sorunlarýn aþýlmasý için her
türlü giriþimde bulunmalýdýr.
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Türkiye, demokratik, laik yapýsý, hukukun üstünlüðünü esas alan yönetim biçimi,
güçlü devlet geleneði, pazar ekonomisi, sosyal ve kültürel yapýsý ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doðu üçgeninin ortasýnda bir istikrar adasý olmaya devam etmelidir.
Türkiye bölgesel bir güç ve bir dünya devleti olma hedefi doðrultusunda çalýþýrken içte hem ekonomik yönden, hem de birlik ve beraberlik yönünden daha güçlü
olmak zorundadýr. Ýçte, güvenlik ve istikrarýn devam ettirilmesi milli güç unsurlarýna çarpan etkisi yapmakta ve etkinliðini artýrmaktadýr. Ülke içinde huzur, güven ve
istikrar ortamýnýn oluþturulmasý için demokrasi, insan haklarý ve hukukun üstünlüðü ilkeleri çerçevesinde kültürel hoþgörü geliþtirilmeli, devlet kurumlarý arasýnda
uyum saðlanmalýdýr.
Caydýrýcýlýðýn saðlanabilmesi için modern bir silahlý kuvvetlere sahip olmak zorunludur. Ayrýca soðuk savaþ sonrasýnda her geçen gün önemi artan yumuþak güvenlik konularýnda gerekli tedbirlerin alýnabilmesi için iç güvenlik güçlerinin geliþtirilmesi de gereklidir. Silahlý güç ile birlikte siyasi, ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel
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ve psiko-sosyal gücün birbirleriyle uyumlu ve dengeli olarak geliþtirilmesine ihtiyaç
vardýr. Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi ve güçlü savunma Türkiye’nin milli güvenlik politikasýnýn temellerini oluþturmalýdýr.
Güvenliðin uluslararasý bir þekil almasý kolektif güvenliði gerekli kýlmaktadýr. Bu
sayede caydýrýcýlýk ve güvenliðin etkinliði arttýrýlýrken maliyetler düþürülmelidir. Bu
çerçevede Türkiye Birleþmiþ Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý ve Avrupa Birliði baþta olmak üzere, uluslararasý kuruluþlarda ve bölgesel oluþumlarda aktif olmalýdýr. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasý içerisinde yer almak Türkiye için stratejik bir önem ve önceliðe sahiptir. Avrupa ile bütünleþmiþ Türkiye, jeopolitik avantajýný kullanarak Avrupa Birliði’nin geliþtirdiði Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasýyla, dünyanýn sorunlu bölgelerinde küresel aktör olma gayretlerine
önemli katký saðlayabilir.
Batý’daki bazý ülkelerin Türkiye’yi dünyanýn problemli bölgelerine karþý bir cins
tampon devlet olarak görme eðilimlerine raðmen Türkiye, Batý’nýn ayrýlmaz bir parçasý olmalýdýr. Jeopolitiðin bir gereði olarak Türkiye diðer açýlýmlarýný da etkin olarak
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kullanmalýdýr. Ancak bu açýlýmlar Batý’ya karþý bir alternatif olmamalýdýr. AB ile iliþkilerinin olumlu yönde geliþmesi Türkiye’nin diðer açýlýmlarýnda öncü rol oynamasýna önemli katkýlar saðlar. Ayný þekilde Türkiye’nin diðer açýlýmlarýný etkin olarak
geliþtirmesi Türkiye-AB iliþkilerine olumlu yansýmalar yapacaktýr.
Türkiye, içinde bulunduðu jeostratejik mevki itibariyle, belirsizlik ve potansiyel
risk ve tehlikelerle tanýmlanan bir bölgenin merkezinde, barýþ ve güvenliðe katkýda
bulunabilecek bir istikrar adasý durumundadýr. Bu nedenle Türkiye’nin içinde olmadýðý bir Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinin eksik kalacaðý açýktýr.
Hýzla deðiþen güvenlik ortamýnda meydana gelebilecek krizlere süratle çözümler
üretebilmek, oluþan risklere tedbirler getirilirken fýrsatlardan da yararlanmak için etkili bir kriz yönetim sistemi geliþtirilmelidir. Kriz yönetim sistemi kapsamýnda istihbarat kurumlarý, askeri ve diðer güvenlik güçleri arasýnda etkili bir koordinasyon
oluþturulurken, milli güç unsurlarýndan sinerji saðlayacak þekilde dengeli ve etkili
olarak faydalanýlmalýdýr.
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Ülkenin bütünlüðüne, ulusal birliðine ve rejimin devamlýlýðýna yönelik iç ve dýþ
tehdit odaklarýndan kaynaklanan simetrik ve asimetrik tehditlerin mümkün olduðu
kadar erken teþhis ve tespit edilmesi maksadýyla, istihbarat faaliyetlerindeki etkinliðin
ve istihbarat kurumlarý arasýnda iþbirliðinin arttýrýlmasý önem arz etmektedir. Ayrýca
bölge ülkeleri istihbarat kurumlarý arasýnda iþbirliði olanaklarýnýn araþtýrýlmasý da gereklidir.
Meydana gelebilecek fiilî tecavüzler, sýnýr ötesinden itibaren karþýlanarak, en kýsa
sürede ve asgari kayýpla bertaraf edilmelidir. Bunun saðlanabilmesi için etkin istihbarat, erken ikaz ve uyarý sistemine ihtiyaç vardýr. Ayrýca proaktif bir kriz yönetim sistemi ile süratli ve etkili müdahale yöntemlerinin geliþtirilmesi gerekmektedir.
Günümüzün güvenlik ortamýnda Türkiye’nin güvenliðine yönelik en önemli tehdit terörizmdir ve bunu destekleyen bölücülüktür. Irak’ýn kuzeyindeki durum ise bu
tehdidin geliþmesine katký saðlamaktadýr. Bu tehdide karþý Türkiye son zamanlarda
olduðu gibi uluslararasý desteði arkasýna almalý, güvenlik güçleriyle PKK terör örgütüne karþý mücadelesini aralýksýz sürdürmelidir. Bu mücadeleye paralel olarak bölge-
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de terörün geliþmesine neden olan olumsuz koþullarýn düzeltilmesi amacýyla kapsamlý bir planýn bir parçasý olarak ekonomik, sosyo-kültürel ve psiko-sosyal tedbirler
alýnmalýdýr. Ekonomik hayatýn geliþmesi, iþsizliðin önlenmesi, saðlýk imkanlarýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý ve eðitim konularýnda alýnacak tedbirler ile devletin bölgedeki varlýðý artýrýlmalý, devlet ile halkýn kucaklaþmasý saðlanmalýdýr.
Ülke içindeki siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve psiko-sosyal istikrarýn saðlamasý ve korunmasý güvenlik açýsýndan büyük bir öneme sahiptir. Bu alanlarda istikrarýn
bozulmasý ülke güvenliðine yönelik en önemli tehdidi oluþturmaktadýr. Günümüz
koþullarýnda güvenlik ve istikrar ülke içinde demokrasinin bütün kurumlarýyla yerleþtirilmesi ve demokrasi kültürünün geliþtirilmesi ile mümkün olmaktadýr. Devlet
erkleri ve kurumlarý arasýnda uyumun saðlanmasý, çaðdaþ anlayýþa uygun olarak hukukun üstünlüðü ilkesinin benimsenmesi, farklý inanç, görüþ ve etnik kültürlere karþý hoþgörü kültürünün oluþturulmasý istikrar için olmazsa olmaz koþullardýr.
SONUÇ
20. yüzyýlýn sonunda ve 21. Yüzyýlýn baþýnda hýzla deðiþen güvenlik ortamýna uy-
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gun olarak güvenlik anlayýþlarý da büyük deðiþim göstermiþtir. Güvenliðin boyutlarý
ülke güvenliði kavramýndan uluslararasý güvenlik olarak tanýmlanan bölgesel ve küresel güvenlik anlayýþýna kaymýþtýr. Ayrýca güvenliðin kapsamý geniþlemiþ savaþ, silahlý çatýþma, kuvvet kullanma hallerinin dýþýnda ekonomi, enerji, çevre, saðlýk, sosyokültür ve eðitim alanlarý da güvenlik kavramýna dahil olmuþtur.
Milli Güvenlik Politikasý’nýn dayandýðý temel düþünce, milli güvenliðin saðlanmasý ve milli hedeflerin elde edilmesinde tüm milli güç unsurlarýnýn birbirini tamamlayacak þekilde kullanýlmasýdýr. Ekonomik güç, milli güvenlik politikalarýnda giderek merkezi bir unsur durumuna dönüþmüþtür. Dünyadaki ve ülke içindeki ekonomik geliþmeler güvenlik politikalarýna doðrudan etki yapmaktadýr. Türkiye’nin savunma gücünün ekonomik büyüme ve kalkýnma ile iliþkili olduðu dikkate alýnmalýdýr.
Ayrýca iç ve dýþ politikalar da gittikçe artan þekilde birbirinden ayrýlmaz bir hale
gelmektedir. Ülke içindeki siyasi geliþmeler dünyadaki geliþmelerle uyumlu olmak
zorundadýr. Bu kapsamda dünyadaki demokratik geliþmelere uyum saðlanmasý ve in-
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san haklarýna saygýnýn geliþtirilmesi önem arz etmektedir. Dolayýsýyla Türkiye’nin
milli güvenlik, dýþ, iç, ekonomik ve milli savunma politikalarýnýn birbirine baðýmlý,
uyumlu ve koordineli yürütülmesi gerekmektedir.
Türkiye, Soðuk Savaþ döneminde olduðu gibi klasik tehdit algýlamalarý kapsamýnda ülke topraklarýna yönelik bir istila tehdidi ile karþý karþýya deðildir. Ancak Türkiye; ulusal ve uluslararasý güvenliði etkileyen çok boyutlu, çok yönlü, öngörülmesi güç
ve sýnýr tanýmayan asimetrik tehdit ve risklerin yaþandýðý, istikrarsýz bölgelerin merkezinde yer almaktadýr. Ýçinde bulunduðu zor coðrafyada Türkiye için risk ve tehditler, simetrikten asimetriðe doðru uzanan geniþ bir yelpazeye yayýlmaktadýr.
Uluslararasý, bölgesel ve ulusal güvenlik ortamý deðerlendirildiðinde Türkiye’nin
Güvenlik Stratejisinin temelini; dinamik bir dýþ politika, caydýrýcýlýk, kolektif güvenlik ve kriz yönetimi oluþturmalýdýr. Bu strateji ise altý temel sütun üzerine oturtulmalýdýr. Bunlar;
Bölgesel barýþ ve istikrarýn korunmasý amacýyla dinamik bir dýþ politika yürütül-
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mesi,
Ülke içinde huzur, güven ve istikrar ortamýnýn oluþturulmasý için demokrasi,
Ýnsan haklarý ve hukukun üstünlüðü ilkeleri çerçevesinde kültürel hoþgörünün geliþtirilmesi, devlet kurumlarý arasýnda uyumun saðlanmasý,
Etrafýmýzdaki simetrik tehditlere karþý mevcut dengeleri ve milli menfaatlerimizi korumak için caydýrýcý bir gücün oluþturulmasý,
Ülkenin bütünlüðüne, ulusal birliðine ve rejimin devamlýlýðýna yönelik tehditlere karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý,
Doðu Akdeniz’deki güvenliðimizin temel noktasýný teþkil eden Kýbrýs’taki hak
ve menfaatlerimizin korunmasý,
Uluslararasý yeni risk ve asimetrik tehditlerin, özellikle uluslararasý terörün ülkemizdeki faaliyetlerinin önlenmesi ve ülke dýþýndaki menfaatlerimize zarar verme-
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sinin engellenmesidir.
Bu çerçevede; Türkiye bölgesinde barýþ ve güvenliðe katkýda bulunmalý ve çevresinde bir “Barýþ ve Güvenlik Kuþaðý” oluþturmalýdýr. Bulunduðu bölgeye yönelik
tüm stratejileri etkileyebilecek, strateji ve güvenlik üreten bir ülke olmalýdýr. Bölgesinde bir güç ve denge unsuru olarak iþbirliði, yakýnlaþma ve olumlu iliþkiler geliþtirmek için, her türlü fýrsattan istifade etmelidir.
Çaðdaþ güvenlik anlayýþlarý çerçevesinde, milli güç unsurlarýnýn yanýnda kolektif
güvenliðin saðlayacaðý imkânlardan da azami istifade edilmelidir. Birleþmiþ Milletler,
NATO, Avrupa Birliði, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý baþta olmak üzere,
uluslararasý kuruluþlarda ve bölgesel oluþumlarda aktif olunmalýdýr.
Avrupa Birliði üyesi olma yolundaki vizyonunu sürdüren Türkiye için, Avrupa
Güvenlik ve Savunma Politikasý içerisinde yer alýnmasý stratejik bir önem ve önceliðe sahiptir. Avrupa ile bütünleþmiþ ve bulunduðu coðrafyanýn avantajýný da kullanan
Türkiye, Avrupa Birliði’nin geliþtirdiði Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasýyla, dünya-
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nýn sorunlu bölgelerinde küresel aktör olma gayretlerine önemli katký saðlayabilir.
Gelinen aþamada; bir yanda NATO’nun Avrupa Birliðine desteði, diðer taraftan
da Avrupa Birliði üyesi olmayan müttefiklerin, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasý’na (AGSP’ye) katýlýmý konusunda hassas bir denge kurulmuþtur. Türkiye, bu
hassas denge içerisinde yer alan ülkelerden biri olarak, Avrupa’nýn savunma ve güvenliðiyle doðrudan veya dolaylý ilgisi bulunan, tüm çok uluslu operasyonlarda fiilen
ve etkin olarak yer almaya devam etmelidir. Bunlar; Birleþmiþ Milletler, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý ve NATO çerçevesinde icra edilen operasyonlar olabileceði gibi, Avrupa Birliði’nin NATO imkân ve yeteneklerini kullanarak, tek baþýna icra edeceði askerî operasyonlarý da içermelidir.
Sonuç olarak; Türkiye’nin güvenlik stratejisi bir yandan vatanýn ve milletin ebedî
varlýðýný ve devletinin bölünmez bütünlüðünü muhafaza ederken diðer taraftan halkýn refahýna, maddî ve manevî mutluluðuna hizmet etmelidir. Türkiye’nin dünya
uluslar ailesinin eþit haklara sahip onurlu bir üyesi olmasýna ve çaðdaþ uygarlýk düzeyine ulaþmasýna yönelik güvenli ve güvenilir bir ortam hazýrlamalýdýr.
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