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SUNUŞ ve TEŞEKKÜR 

Jeopolitik, küresel çatışmaların ve değişimin bir işareti olarak 20. 

y.y.’dan bu yana hâkim olan ve güç ile mekân arasındaki ilişkiye 

dayanan büyük mücadelelere açık bir pencere sunmaktadır. Büyük 

güçlerin emperyalizminde ve Nazi Almanyası’nın yükselişinde yer 

alan klasik jeopolitik, küresel siyasi alanın örgütlenmesi üzerindeki 

tarihsel mücadelelere bir bakış açısı sağlamıştır. Soğuk Savaş 

yıllarında ve nihayetinde Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle sonuçlanan 

kapitalist Batı bloğu ile Sovyet Doğu bloğu arasındaki kalıcı küresel 

mücadeleyi tanımlamada jeopolitik önemli bir argüman olmuştur. 

Günümüz dünyasında jeopolitik, eleştirel jeopolitik olarak, sınırların 

ötesinde mekânın ve söylemin siyasallaşması ve hegemonyal gücün 

siber uzam üzerindeki yeni küresel mücadelelere evrilmesi ile yeniden 

gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, medeniyet çatışmaları, küresel 

ısınma, sosyal hareket mücadeleleri, küresel finans ve ulus-ötesi 

iletişim ağları gibi, Soğuk Savaş sırasında daha önce göz ardı edilen 

sorunları ve soruları içerecek şekilde genişleyen bir jeopolitik algısı 

oluşmuştur. Bu bağlamda, uluslararası ilişkilerin ve modern 

jeopolitiğin hızla değişen, gelişen ve küreselleşen dünyayı yeniden 

anlamlandırması gerekmektedir.  

Halford Mackinder’in jeopolitiğe dair çalışmaları, coğrafi ilkelere 

dayanan temel bir argüman olmasının yanı sıra, geçmiş, şimdiki 

zaman ve gelecek hakkında küresel terimlerle düşünme yeteneğini 

genişletmektedir. Mackinder’in bir İngiliz endişesi ile Rusya’nın 

bölgedeki nüfuzunun olası genişlemesi ve Hindistan’ın geleceği için 
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endişe verici uygulamalar içerisinde olması, Avrasya’ya 

odaklanmasına ve bundan sonra dünyanın gelecekteki siyasi düzenini 

belirleyecek olan çekirdek bölgenin tanımlamasına öncülük etmiştir. 

Bu nedenle jeopolitiğin gelişimi, karar alıcıların ve analistlerin ulus 

devletin yeniden inşasına ilişkin yapılanmalara dair algılamalarına 

katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, devletlerin dış politika kararlarını 

değerlendirmede jeopolitik kavramsallaştırmanın anlaşılması önemli 

görülmektedir. Bu bağlamda, jeopolitik ile devletin mekânsal algısı, 

mekân ilişkilerinin ötesinde incelenmektedir. Soğuk Savaş sonrası 

yenidünya düzenini açıklamada yetersiz kalan teorilerin eleştirel bir 

boyutta yeniden revize edilmesi, jeopolitiğin devleti esas olarak ve 

çevresiyle bağlantılı bir şekilde sorgulamasını gerektirmiştir. Bu 

bağlamda 1980’lerde başlayan eleştirel (veya post-modern) jeopolitik 

hareketle klasik devlet-merkezli jeopolitik anlayış sorgulanmıştır.  

Tüm bu noktalardan hareketle elinizdeki çalışmada jeopolitiğin 

günümüz dünyasındaki teorik ve pratik konumu irdelenmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın Klasik/Geleneksel 

Devlet-Merkezli Jeopolitik Anlayıştan Eleştirel Jeopolitik Söyleme 

başlıklı ilk kısmında jeopolitiğin klasik devlet-merkezli bakış 

açısından bugüne geçirdiği evrim ve günümüzde revaçta olduğu hali 

yani eleştitirel jeopolitik yaklaşımı ele alınmıştır. Zira jeopolitiğin 

günümüzde karşılık bulduğu halini kavramak açısından onun tarihsel 

süreç içinde –ve dünya siyasetine bağlı olarak- geçirdiği 

değişim/dönüşüm irdelenmek durumundadır. Çalışmanın Soğuk 

Savaşın Klasik Jeopolitik Teorilerin Uygulanmasına İmkân Veren 



 

 iii 

Doğası ve ABD Dış Politikasının Soğuk Savaş Dönemindeki Seyri adlı 

ikinci kımsında ise klasik jeopolitik teorilerin ABD dış politikasındaki 

çıktıları Soğuk Savaş dönemi özelinde incelenmiştir. Bu çalışmadaki 

en temel varsayım ise Soğuk Savaş’ın bizatihi kendisinin ve ABD dış 

politikasının bu dönemdeki hegemonya inşa etmeye dayalı 

eğilimlerinin klasik jeopolitik teorilerde formüle edilen jeopolitik 

varsayımlarla örtüştüğüdür. Bir başka deyişle hem Soğuk Savaş’ın 

ikinci vuruş kapasitesine dayanan ve dehşet dengesi olarak formüle 

edilen doğası hem de ABD’nin buı dönemde S.S.C.B. ile giriştiği 

küresel mücadele klasik jeopolitik teorilerin ve onların poliitk 

çıktılarının incelenmesini kolaylaştırmaktadır.  

Çalışmanın Jeopolitik Eksende Avrasya: Mackinder’in Heartland 

Teorisi ve Yeni Büyük Oyun başlıklı üçüncü kısmında Avrasya 

kıtasının jeopolitiğinin tanımlanmasında, Mackinder’ın Heartland 

teorisinin önemli bir çıkış noktası olduğu vurgulanmıştır. Bununla 

birlikte halen daha jeopolitik önceliğini koruyan bu bölgede cereyan 

eden Rusya, Çin ve ABD merkezli mücadele irdelenmiştir. 

S.S.C.B’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan devletlerin kendilerini 

jeopolitik olarak konumlandırmaları ve bu kapsamda geliştirdikleri 

strajiler bu kısımda ele alınan bir diğer konudur. Çalışmanın 

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Jeopolitiği: Suriye Krizi 

Temelinde Ortaya Çıkan Mülteci Krizi Örneği başlıklı dördüncü 

kısmında ise hem Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel seyrindeki 

jeopolitik motivasyonlar incelenmiş hem de bu motivasyonların 

güncel örneklerinden biri olan mülteci meselesi özelinde bir 
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değerlendirme yapılmıştır. Çünkü Suriye krizi temelinde ortaya çıkan 

mülteci meselesi Avrupa’nın gündemine girdiğinden beri AB 

Türkiye’yi “tampon” ülke olarak görmektedir. Şüphesiz bu ifade 

jeopolitik bir bakışı yansıtmaktadır.  

Çalışmanın Geopolitical Understanding in Indonesian Security 

Outlook and Its Regional Impact başlıklı beşinci kısmında 

Endonezya’nın ulusal güvenlik anlayışı ve bu anlayışın bölgesel 

etkileri aynı ülkenin jeopolitiği çerçevesinde irdelenmiştir. Dolayısıyla 

bu çalışmada üzerinde en fazla durulan husus yalnızca jeopolitik değil 

jeopolitik bakış ekseninde şekillenen güvenlik kavrayışıdır. Son olarak 

çalışmanın Soğuk Savaş Sonrası Dönemdeki Türkiye 

Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Jeopolitiğin Etkisi 

başlıklı son kısmında ise hem bölgesel hem de küresel açıdan önem 

arz eden Türkiye-Rusya ilişkilerindeki jeopolitik motivasyonlar 

üzerinde durulmuştur. Günümüzde Türkiye’nin müdahil olduğu 

Suriye ve Libya gibi uluslararası meseleler ve bu meselelerdeki Rusya 

varlığı göz önüne alındığında çalışma kendi önemini ortaya 

koymaktadır.      

Özetlemek gerekirse elinizdeki çalışma jeopolitiğin teorik ve -çeşitli 

örnekler üzerinden- pratik olarak günümüzdeki kavranışını ortaya 

koyma gayretini yansıtmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın başta 

Uluslararası İlişkiler öğrencileri olmak üzere jeopolitik alanıyla iştigal 

eden ilgililere yardımcı olmasını umuyorum. Dünyanın bir virüs 

salgını ile sınandığı bu günlerde kıymetli yardımlarını esirgemeyen 

lisansüstü eğitiminin farklı aşamalarında bulunan tüm yazaralara 
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teşekkürü bir borç biliyorum. Zira böyle bir zamanda zihinsel 

bakımdan üretken olmaya devam etmenin kıymeti şüphesiz herkes 

tarafından kabul edilecektir. Bununla birlikte elinizdeki çalışmanın 

hem fikir anlamında hem de şuan elinizdeki haliyle ortaya çıkışına bir 

yazar olmanın ötesinde katkı sağlayan Yasin AVCI’ya müteşekkirim. 

Son olarak bu çalışmanın editörü olarak çalışmanın bütününe dair 

övgü ve yergilerin muhatabı olmakla birlikte bilimsel etik ve kriterler 

bakımından her yazarın kendi bölümünden sorumlu olduğunu 

belirtmek isterim.                

      Demet Şefika MANGIR 

KONYA-2020 
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GİRİŞ 

Ulus devletlerin dış politika kararlarını etkileyen ve davranışlarını 

belirleyen konjonktürel yapı, devletlerin ulusal çıkarlarına hizmet 

etmek üzere tasarlanmıştır. Bu yapının tasarımı, Realizmden neo-

realizme, liberalizmden neo-liberalizme ve siyasi coğrafyadan 

jeopolitiğe kadar çeşitli teorilerin ve ideolojilerin aracılığıyla anlaşılır 

kılınmaktadır. Bu noktada, realizm, neo-realizm, liberalizm ve neo-

liberalizm, ulus-devletlerin dış politika stratejilerini analiz etmede 

baskın perspektifler sunan temel teoriler olarak genel kabul 

görmektedir. Bu bağlamda jeopolitik, gücün amaç ya da araç olmasının 

ötesinde, devletlerin güç elde etmesini ve bunu kullanmasını, anarşik 

dünyanın güvenliği için esas kabul eden realizmle benzerlik 

göstermektedir. Bununla birlikte baskın teorilere nazaran dış politika 

analistlerinin tasavvurları arasına sıkışıp kalan jeopolitik, devletlerin 

dış politika davranışlarını tarih ve coğrafya üzerinden okuyarak yeni 

yaklaşımlar getirme amacına hizmet ederek, realizm gibi devlet 

merkezli bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, realizm 

odaklı ulusal güç, yayılmacı ve emperyalist devletin aracını 

oluştururken, jeopolitik de savaş olgusu ile uluslararası sistemin 

mücadeleci yanını ortaya koymaktadır. 

Jeopolitiğin teorik yapısının gelişmesi, dış politika yapıcılarına ve 

analistlere, ulus devletlerin dış politika davranışlarını algılamada katkı 

sağlayacaktır. Dolayısıyla, devletlerin dış politika kararlarını 

değerlendirmede jeopolitik kavramsallaştırmanın anlaşılması önemli 

görülmektedir. Bu bağlamda, jeopolitiğin epistemolojisini irdeleme 
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kavramı daha iyi tanımlama açısından önemlidir. Jeopolitik, devletin 

mekânsal gereksinimleriyle ilgilenirken, siyasi coğrafya sadece mekân 

ilişkilerini incelemektedir.  Bu bağlamda jeopolitik, statik bir fikir 

olarak değil, yaşayan bir varlık olarak devlet hakkında endişelenmekte 

ve devleti esas olarak çevresiyle bağlantılı olarak araştırmaktadır. 

Dolayısıyla jeopolitik, alan ve mekânsal bağlantılar nedeniyle ortaya 

çıkan tüm sorunlara dikkat çekmeye çalışırken; siyasi coğrafya, 

devletle, büyüklüğü, şekli veya sınırları gibi doğal bir olgu olarak 

ilgilenmekte, ırksal, ulusal veya sosyal etkilerle belirlenen bir topluluk 

olarak onu yönlendirmemektedir. 1980’lerde başlayan eleştirel (veya 

post-modern) jeopolitik hareketle klasik devlet-merkezli jeopolitik 

anlayış sorgulanmaya başlamıştır. Eleştirel jeopolitik düşünürleri 

söylem analizi kullanarak, geleneksel jeopolitikçilerin yerleşik 

spekülasyonlarını, bakış açılarını ve zihniyetlerini sorgulamışlardır. Bu 

bağlamda öncelikle klasik devlet-merkezli jeopolitik teorilerin kısa bir 

analizi yapılacak ve Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında yeniden 

gündeme getirilen jeopolitik savlar değerlendirilip sonrasında eleştirel 

jeopolitik söylem ve düşünürlerin argümanları irdelenecektir. 

1. JEOPOLİTİK: KAVRAMSAL BİR ANALİZ 

Jeopolitiği tanımlamadan önce, coğrafyanın dünyanın yüzeyinin 

insanların içinde yaşadığı çevre ve mekân olarak incelenmesini ifade 

eden bir kavram olduğuna değinmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda 

coğrafya, insanları çevrelerine bağlayan ekolojik sistem ve dünyanın 

yüzeyinin bir bölümünü diğerine bağlayan mekansal sistem olarak 

yapısal bir etkileşimi ifade etmektedir. Bu bağlamda akademisyenler, 
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devlet adamları ve jeopolitik düşünürler, coğrafyanın ekolojik ve 

mekânsal yapısının, devlet ve dış politika üzerindeki etkisi ile ilgili 

teorilerini ortaya koymuşlardır.1 Bu teoriler, dış politika karar alıcıları 

için yol gösterici ilkeler haline gelmiş ve jeopolitik bilimsel bir disiplin 

statüsüne yükseltilmiştir.  

Ulus devletlerin dış politika kararlarını etkileyen ve davranışlarını 

belirleyen konjonktürel yapı, devletlerin ulusal çıkarlarına hizmet 

etmek üzere tasarlanmıştır. Bu yapının tasarımı, Realizmden neo-

realizme, liberalizmden neo-liberalizme ve siyasi coğrafyadan 

jeopolitiğe kadar çeşitli teorilerin ve ideolojilerin aracılığıyla anlaşılır 

kılınmaktadır. Bu noktada, realizm, neo-realizm, liberalizm ve neo-

liberalizm, ulus-devletlerin dış politika stratejilerini analiz etmede 

baskın perspektifler sunan temel teoriler olarak genel kabul 

görmektedir. Bu bağlamda jeopolitik, gücün amaç ya da araç olmasının 

ötesinde, devletlerin güç elde etmesini ve bunu kullanmasını, anarşik 

dünyanın güvenliği için esas kabul eden realizmle benzerlik 

göstermektedir.2 Bununla birlikte baskın teorilere nazaran dış politika 

analistlerinin tasavvurları arasına sıkışıp kalan jeopolitik, devletlerin 

dış politika davranışlarını tarih ve coğrafya üzerinden okuyarak ve yeni 

yaklaşımlar getirme amacına hizmet ederek, realizm gibi devlet 

merkezli bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, realizm 

odaklı ulusal güç, yayılmacı ve emperyalist devletin aracını 

 
1 Nurettin Özgen, “ Bilim Olarak Coğrafya ve Evrimsel Paradigmaları”, Ege Coğrafya 

Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2010, s. 2.  
2 Paul R. Viotti, Mark, V. Kauppi, Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, çev. Ayşe 

Özbay Erozan, Nobel Yayınevi, 2014, s. 34. 



 

6 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER 

oluştururken, jeopolitik de savaş olgusu ile uluslararası sistemin 

mücadeleci yanını ortaya koymaktadır.3 

 Jeopolitiğin teorik yapısının gelişmesi, dış politika yapıcılarına ve 

analistlere, ulus devletlerin dış politika davranışlarını şekillendirmede 

ve algılamada katkı sağlayacaktır. Modern devletin uygulamaları 

oldukça yaygın ve sosyal yaşam boyunca devam ediyor olsa da, dış 

politika nispeten elitlerin bir alanı olarak seçilmiş ve atanmış 

yetkililerin ötesine, akademisyenlere, gazetecilere ve uluslararası 

ilişkiler analist ve uzmanlarına uzanmaktadır. Bu bağlamda seçkinlerin 

dış politika alanının önemli temsilcileri olması ve devletlerin dış 

politika kararlarını değerlendirmede jeopolitik kavramsallaştırmanın 

anlaşılmasında önemli katkıları olacaktır. Bu bağlamda, jeopolitiğin 

epistemolojisini irdeleme ve kavramı daha iyi tanımlama açısından 

entelektüellerin bulundukları döneme ait çalışmaları ve bakış açıları 

önemli bir veri oluşturmaktadır.   

Bir kavram olarak jeopolitiğin ortaya çıkmasında, Aristoteles, 

Montesquieu, Kant, Hegel, Humboldt gibi düşünürlerin eserleri dikkate 

alındığında Antik Yunan’dan günümüze, tarihsel dinamiklerin ve 

coğrafya bağlamında mekân algısının değişerek mesafeleri 

yakınlaştırması büyük bir jeopolitik evrimin döngüsünü ortaya 

koymaktadır. Bu döngü içerisinde düşünürlerin jeopolitiği farklı 

şekillerde anlamlandırmaları jeopolitik teorinin gelişmesine zemin 

hazırlamıştır.  

 
3 Mustafa Aydın, “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, 

Kritiği”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1, 2004, s.37-38. 
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Jeopolitik kavram, Antikçağın düşünür ve devlet adamlarınca, Heredot, 

Eflatun, Aristoteles, Strabo, Jul Sezar ve Platon’un yazılarında, devletin 

ve üzerinde yaşadığı toprakların kültürel ve politik yönden ilişkilere 

nasıl yansıdığı şeklinde irdelenirken, İbni Haldun’la birlikte fiziki, 

sosyal ve ekonomik coğrafya, sosyoloji, ekonomi ve siyasi tarihle 

bütünleştirilmiştir.4 Sonrasında jeopolitik, Kardinal Richelieu’nin, 

Tabii Sınırlar5, Friedrich List’in Hayat Sahası tezlerine6, on altıncı ve 

on yedinci yüzyıllarda Jean Bodin ve Montesquieu’nun çalışmalarına 

ve çevreci determinizm tartışmalarına konu olmuştur. On dokuzuncu 

yüzyıl boyunca, bilim adamları, çevre kavramlarını bir araya getirmiş 

ve geliştirmişlerdir. Emanuel Kant coğrafya alanını tanımlamış ve 

siyasi coğrafya gibi coğrafyayı sınıflandırarak modern coğrafyanın 

kurucusu olarak anılmıştır. Carl Ritter, iklimin kültür ve medeniyet 

ilişkisini ortaya koyarken Darwinizmi, -kültürü bir organizma 

varsayarak- kültüre uygulamıştır7. 

 1899’da jeopolitik kavramı kullanılana kadar, coğrafyanın bir alt dalı 

olarak siyasi coğrafya çerçevesinde dış politika şekillendirilmiştir. Bu 

bağlamda her devletin kendi coğrafyasının şekillendirdiği politikalara 

veri olan jeopolitik, siyasi coğrafyadan kaynaklanmakla birlikte, birçok 

 
4Özgen, “Bilim Olarak…”, ss. 9-11. 
5Antonio Montesanti, Bordering Practices and Natural Features in Livy, PhD Thesis, 

University of Exeter, PhD in Classics and Ancient History, May 2014, p. 29. 
6 Juan Fernando Palacio, “Was Geopolitics Born 60 Years Before Mahan and 

Mackinder? The Forgotten Contribution of Friedrich List “, L’Espace Politique, 2013, 

http://journals.openedition.org/espacepolitique/2763, Erişim tarihi: 05.02.2020. 
7Ali Hasanov, Jeopolitik Teorileri Metodolojisi Aktörleri Tarihi Karakteristiği 

Kavramları, çev. Azad Ağaoğlu ve Fuad Şammedov, Bakü: Babıali Kültür 

Yayıncılığı, 2010, ss. 35-36. 
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açıdan siyasi coğrafyadan farklıdır. Jeopolitik, devletin mekânsal 

gereksinimleriyle ilgilenirken, siyasi coğrafya sadece mekân ilişkilerini 

incelemektedir.  Bu bağlamda jeopolitik, statik bir fikir olarak değil, 

yaşayan bir varlık olarak devlet hakkında endişelenmekte ve devleti 

esas olarak çevresiyle bağlantılı olarak araştırmaktadır. Dolayısıyla 

jeopolitik, alan ve mekânsal bağlantılar nedeniyle ortaya çıkan tüm 

sorunlara dikkat çekmeye çalışırken, siyasi coğrafya, devletle, 

büyüklüğü, şekli veya sınırları gibi doğal bir olgu olarak ilgilenmekte, 

ırksal, ulusal veya sosyal etkilerle belirlenen bir topluluk olarak onu 

yönlendirmemektedir.8 

Jeopolitik, coğrafyayı mekânsal siyasetin hizmetine sunarak geleceğin 

sorgulamalarına bir yanıt arayışındadır. Bu sorgulamalar, devletin 

ulusal ve ekonomik yapısına yönelik kararlar alınmasında ve alınan bu 

kararların dış ilişkilere yansımasında önemli görülmektedir. 

Dolayısıyla jeopolitik, belirli bir durumu araştıran ve değerlendiren bir 

disiplindir ve sonuçlarıyla pratik politik meselelere rehberlik etmeyi 

amaçlamaktadır. Böylece, jeopolitik bir devletin mekânsal 

önkoşullarıyla daha fazla ilgilenirken, siyasi coğrafya sadece mekânsal 

koşullarla sınırlı kalmaktadır.9 

Jeopolitiği siyasi coğrafyadan ayırırken gerçek anlamını ortaya 

koymamız ve bu noktada farklı fikirlere kapı aralamamız 

gerekmektedir. Bu noktada, genel çerçevede jeopolitiğin tanımı, 

 
8 Kamil Günel, “Siyasal Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar”, Türk Coğrafya Dergisi, 

1995, ss. 457-461.  
9 İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş 

Yansımaları”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2004, s. 50.  
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uluslararası ilişkilerde güç ilişkileri üzerinde coğrafi etkilerin analizi 

olarak tanımlanmaktadır.10 Jeopolitiğin sözlükteki anlamları 

incelendiğinde şu tanımlamalara varılmaktadır: bir devletin siyaseti, 

ulusal gücü, dış politikası gibi konular üzerinde, siyasi ve ekonomik 

coğrafyanın etkisinin incelenmesi veya uygulanması; bir ülkeyi veya 

bölgeyi etkileyen veya tanımlayan coğrafi ve politik faktörlerin 

kombinasyonu; siyaset ve coğrafyanın karşılıklı ilişkisine dayanan 

ulusal bir politika; politik, coğrafi, tarihi, ırksal ve ekonomik faktörlerin 

bir kombinasyonunun Almanya’nın sınırlarını genişletme ve çeşitli 

stratejik kara kütlelerini ve doğal kaynakları kontrol etme hakkını 

doğruladığı Nazi doktrini.11 

Tuathail, coğrafyayı güçle ilişkilendirerek, onun doğanın bir ürünü 

olmaktan ziyade mekânı örgütleme, işgal etme ve sonlandırma gücü 

üzerinde rakip otoriteler arasındaki mücadelenin bir ürünü olduğunu 

vurgulamaktadır. Jeopolitiği, küresel mekân, güç ve teknoloji 

koşullarının anlamını açıklamaya çalışan küresel güçlerin politikaları 

ve uygulamaları için uygun bir kurgu olarak tanımlamaktadır. 

Tuathail’e göre, jeopolitik uygun bir kurgu olsa da eksik bir kurgudur, 

çünkü akademinin eleştirel söyleminde bile birçok farklı anlamla aşırı 

yüklenmiş durumdadır. Bu nedenle jeopolitik, modernliğin bir bütün 

 
10 Encyclopedia Britannica, Online: http:/ /www.britannica.com/EB checked/topic 

/229932/ geopolitics. Erişim Tarihi: 31.01 2020. 
11 https://www.dictionary.com/browse/geopolitics?s=t, Erişim Tarihi, 05.02.2020.  
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olarak mekânsallığı için pratik, kullanışlı ve alışılagelmiş bir terim 

haline gelmiştir.12 

Her ne kadar evrensel olarak kabul edilebilecek tek bir jeopolitik tanımı 

olmasa da, coğrafi perspektifler ile siyasi süreçler arasındaki etkileşime 

odaklanan farklı açıların bazı ortak yönlerinin tanınması söz konusudur. 

Dolayısıyla jeopolitik, devlet rekabeti ve gücün coğrafi boyutları 

üzerinde özel bir vurgu ile dünya siyasetine ilişkin bir söylem olarak 

görülmektedir. Bu doğrultuda, Ratzel, Mackinder, Mahan ve jeopolitik 

gelenekteki diğer entelektüeller gibi Kjellen de, dönemin siyaset 

biliminde baskın olan hukuki ve hukuki anlayışlara karşı devlet 

ayrımının “doğal” ve “organik” özelliklerini vurgulamış, jeopolitiğin 

coğrafi bir organizma ya da mekânsal bir olgu olarak devlet teorisi 

olduğunu savunmuştur.13 

 Haushofer, jeopolitiğin özellikle siyasal coğrafyanın ötesine dayanan, 

tüm siyasi süreçlerin mekânsal determinizmi üzerine odaklanan bir 

doktrin olduğunu vurgulamıştır.14 Cohen, coğrafi ortamlar ile siyasi 

süreçler arasındaki etkileşimin analizi olarak tanımladığı jeopolitiğin, 

dinamik ve birbirini etkileyen güç ve mekân arasındaki etkileşimine 

odaklanmıştır. Taylor, jeopolitiği dünya siyasetindeki küresel rekabeti 

 
12Gearoid O. Tuathail (Gerard Toal), Critical Geopolitics. London: Routledge, 1996, 

p. 12. 
13Saul Bernard Cohen, Geopolitics of the World System, Rowman and Littlefield, 

2003, s.11.; Werner J. Cahnman, “Concepts of Geopolitics”, American Sociological 

Review, Vol. 8, No. 1, 1943, s. 57. https://www.jstor.org /stable/2085449?seq=1. 
14 Cohen, Geopolitics…, s. 21. 
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tanımlamak için kullanılan popüler bir terim olarak tanımlamıştır.15 Bu 

bağlamda jeopolitik, bölgesel güçlerin nasıl oluştuğunu açıklayan ve 

teşvik eden bir söylem olarak tanımlanmakta ve siyasi olayların mekâna 

bağımlılığını, yani fiziksel ortamı inceleyen bir bilim olarak, coğrafi 

faktörlerin, siyasi ve askeri manevraları desteklemesine ya da 

engellemesine hizmet etmektedir. Böylece devlete sınır güvenliği ve 

komşularına karşı stratejik avantajlar sağlamakta ve ulusal gücün 

oluşturulmasında, barışın ve statükonun korunmasında önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Görüldüğü üzere jeopolitik, ulus-devletlerin dış politika yönelimini ve 

küresel siyaseti anlamak için kavramsal bir çerçeve olarak 

geliştirilmiştir. Jeopolitik, klasik/geleneksel ve eleştirel düşünce okulu 

çerçevesinde değişik bakış açılarıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda 

klasik/geleneksel jeopolitik birçok açıdan eleştirel jeopolitik teoriden 

farklıdır.  

2. JEOPOLİTİĞİN KURAMSALLAŞTIRILMASI 

Jeopolitiğin 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında akademik bir 

disiplin olarak ortaya çıktığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu 

dönemde, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki coğrafi toplumlar, 

sömürgecilik ve daha sonra emperyalist ulusların sömürge varlıklarını 

daha iyi kontrol etmeleri için ihtiyaç duydukları strateji ile zirveye 

ulaşmıştır. Bu döneme kadar, yeni arazi keşifleri tükenmiş ve mevcut 

 
15 Cohen, Geopolitics…, s. 12, Leonhardt van Efferink: The Definition of Geopolitics 

https://exploringgeopolitics.org/publication_efferink_van_leonhardt_the_definition_

of_geopolitics_classicial_french_critical/ Erişim Tarihi: 31.01.2020. 



 

12 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER 

bölgelerin çoğu şimdiden en güçlü devletlerarasında bölünmüştür. Bu 

noktada jeopolitik, daha fazla bölge, kaynak ve güç elde etmenin 

anahtarı anlamına gelmektedir. Bu özel bağlam, mekân ve güç 

arasındaki ilişkilerin incelenmesinin yanı sıra, devletin ve dünya 

düzeninin ulusal dış politika ve stratejilere rehberlik edebilecek ve 

coğrafi modeller ortaya koyabilecek entelektüel ilgiyi de 

canlandırmıştır. 

Jeopolitik terimi, Rudolf Kjellen tarafından ilk kez 1899’da İsveç 

sınırlarını ele aldığı bir çalışmada kullanılmıştır.16 Bu tarih, 

jeopolitiğin, dünyayı organize etme, işgal etme ve yönetme yeteneği 

üzerindeki siyasi rekabetin yükselişte olduğu ve sömürgeci 

yayılmacılığın meşrulaştırılmasına çalışan emperyalist örgütlerin ve 

ilişkilerin gelişmesine yol açan önemli bir dönemin varlığına işaret 

etmektedir. Jeopolitik klasik metinlerin rehberliğinde, II. Dünya Savaşı 

sırasında Alman jeopolitik okulu Nazi dış politikası tasavvurlarının 

sonucu popüler hale gelmiştir.   

Bu bağlamda, coğrafyanın devletlerin sosyal evrimi ve dış politikanın 

belirlenmesi üzerindeki etkisini açıkça ele alan ve teorize eden organik 

entelektüel kesim ve kurumlar ortaya çıkmıştır. ABD’de Alfred Mahan 

ve Nicholas Spykman, Almanya’da Friedrich Ratzel ve Karl Haushofer, 

İsveç’te Rudolf Kjellen ve Büyük Britanya’da Halford Mackinder gibi 

entelektüellerin II. Dünya Savaşı bağlamında örgütlenmesi ile 

“jeopolitik gelenek” kategorize edilmeye başlanmıştır. Jeopolitik 

gelenek kavramına her zaman dikkatle yaklaşılsa da, oldukça farklı 

 
16 Cohen, Geopolitics…, s. 11. 
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ulusal kökenlerden ve kültürlerden gelen bu entelektüel kesimin- klasik 

jeopolitikçiler- her bir temsilcisi, devletlerinin siyasi kültüründe 

emperyalist bir gündemi desteklemeye ve “ulusal” kültürü 

benimsetmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla görünüşte iyi nedenlerden 

dolayı uluslararası ilişkiler üzerine ortak bir düşünce geleneğini 

başlatmak için bir araya gelen entelektüeller, beyaz ırkın diğer ırklar 

üzerindeki üstünlüğünü ve ulusal örgütlü kapitalizmin veya ulus-ötesi 

kapitalizmin, komünizm gibi ekonomik yaşam örgütlenmeleri 

üzerindeki üstünlüğünü varsaymışlardır.17  

Jeopolitiğin kuramsallaştırılmasında, yirminci yüzyılın başlangıcında 

ortaya çıkan iki jeopolitik köken izlenmektedir. Birincisi, gittikçe 

istikrarsızlaşan bir dünyada devletlerin hayatta kalmasına katkıda 

bulunan, bilimsel yasalarla Germen endişesine yansıyan organik 

jeopolitik teoridir. Bu bağlamda, Kıta Avrupası’nın jeopolitik ekolünün 

önemli temsilcileri, Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellen ve Karl 

Haushofer’dır. İkinci ekolümüz, eyaletlerin ve bölgelerin coğrafi olarak 

yerleştirilmesinin dış ilişkileri şartlandırdığını vurgulayan İngiliz ve 

Kuzey Amerika jeostratejisini ön plana çıkaran Anglosakson jeopolitik 

ekoldür. Alfred Thayer Mahan, Halford Mackinder ve Nicholas 

Spykman bu bağlamda önemli isimlerdir.  

On dokuzuncu yüzyılın sonundan II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar 

geçen zaman, hem teori hem de pratikte jeopolitiğin altın zamanı olarak 

nitelendirilmektedir. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra 

emperyalizm ve Nazizm ile ilişkilendirilen jeopolitik geri planda 

 
17 Tuathail, Critical…, ss. 16-17.  
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kalmıştır. 1980’lerde başlayan eleştirel jeopolitik hareketle klasik 

devlet-merkezli jeopolitik anlayış sorgulanmaya başlamıştır. Eleştirel 

jeopolitik düşünürleri söylem analizi kullanarak, geleneksel 

jeopolitikçilerin yerleşik spekülasyonlarını, bakış açılarını ve 

zihniyetlerini sorgulamışlardır. Bu bağlamda öncelikle klasik devlet-

merkezli jeopolitik teorilerin kısa bir analizi yapılacak ve Soğuk Savaş 

döneminde ve sonrasında yeniden gündeme getirilen jeopolitik savlar 

değerlendirilip sonrasında eleştirel jeopolitik söylem ve düşünürlerin 

argümanları irdelenecektir.   

3. KLASİK DEVLET-MERKEZLİ JEOPOLİTİK TEORİLER 

Ulus-devletlerin dış politika davranışını anlama aracı olarak jeopolitik 

birbiriyle girintili ekoller kapsamında ele alınmıştır. Bu çerçevede 

jeopolitik düşüncenin gelişiminin ilk aşamasını Alman düşünce okulu 

oluşturmaktadır. Alman düşünce okulu, Alman toprağı, kültürü, lehçesi 

ve kimliğiyle yakından ilişkili olduğu için teoride ve pratikte jeopolitik 

gelişmelere önemli katkılarda bulunmuştur. Bu nedenle jeopolitik, 

Alman amaç ve felsefesinin bir sonucu olarak Almanlar tarafından 

ortaya konulmuş ve Almanlarla bağdaştırılan bir Alman bilimi olarak 

anlaşılmıştır.18 Çeşitli bilim adamlarının çalışmalarından oluşan Alman 

 
18 Wickham Steed, “From Frederic the Great to Hitler: The Consistency of German 

Aims”, International Affairs, Vol. 17, No. 5, 1938, s. 655, https://www.jstor. 

org/stable/3020056?seq=1; George Kiss, “Political Geography into Geopolitics: 

Recent Trends in Germany”, Geographical Review, Vol. 32, No.4, 1942, s. 632. 

https://www.jstor.org/stable/210001?seq=1; Colin Flint, Introduction to Geopolitics, 

London: Routledge, 2006, s. 20. https://www.routledge.com/Introduction-to-

Geopolitics-3rd-Edition/Flint/p/book/9781138192164. 
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düşünce okulunun en önemli temsilcileri Friedrich Ratzel, Rudolf 

Kjellen ve Karl Haushofer’dir. 

Alman düşünce ekolünün jeopolitik söylemleri, özellikle I. Dünya 

Savaşı sonrası, toprak, ordu ve ekonomik olarak ezici şartların 

dayatıldığı Versailles Antlaşması’nın ardından savaş sonrası Alman 

halklarının taleplerini meşrulaştırmaya yönelik olmuştur. Bu bağlamda, 

Bismarck politikalarına yön veren Hitler, kaybedilen ihtişamı ve 

toprakları geri alma ve lebensraum (hayat sahası) politikası gibi 

jeopolitiğe uygun agresif politikalar izlemiştir. Bu nedenle, Alman jeo-

politikacılar, dünyadaki tüm sosyal ve politik olguların birbirine bağlı 

olduğunu gösterme noktasında jeopolitiği bir strateji olarak 

kullanmışlardır. Dolayısıyla, dönemin uluslararası konjonktürel yapısı 

değerlendirildiğinde, Almanya yeniden var olma çabası içerisinde, 

jeopolitiği dış politikasının rehberi olarak görmüştür.19    

On dokuzuncu yüzyılda siyasi coğrafyanın babası olarak kabul edilen 

Friedrich Ratzel, doğa bilimleri ve insan arasındaki bağlantıyı ortaya 

koyarak jeopolitiğin çerçevesini oluşturmuştur. Ratzel’e göre devlet, 

toprakla sabitlenmiş bir organizma olarak kabul edilmekte ve sınırlar 

iki devlet arasındaki mekânsal bağlamda, sadece belirli bir koşulu 

temsil eden dinamik çizgiler olarak görülmektedir. Darwin’in etkisinde 

kalan Ratzel, Sosyal Darwinizm olarak bilinen yaklaşımlarla jeopolitiği 

bütünleştirmiştir. Böylece, insanın, bitki ve hayvan organizmaları gibi 

 
19  Wolfgang Natter, “Geopolitics in Germany”, 1919-45”,  John Agnew, et. al., eds., 

A Companion to Political Geography, Oxford: Blackwell, 2003, s. 190. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470998946 Erişim Tarihi: 06. 

02.2020. 
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belirli ortamlarda hayatta kalmak için mücadele etmeleri gerektiği 

düşüncesiyle hareket etmiş ve aktif olarak Almanya’yı denizaşırı 

koloniler edinmeye ve İngiltere’ye meydan okumaya yönlendirmiştir.20 

Rudolf Kjellen, Ratzel’in Devlet teorisini ve fikirlerini geliştirmiş ve 

devletin gelişmesinin temeli olarak gücü kabul etmiştir. Hedeflere 

ulaşmak için basit bir bölgesel genişleme yerine modern kültürel 

gelişmeler ve teknikler kullanmıştır. Kjellen, milliyetçilikle aşılanan 

ulus-devlet fikrini idealize etmiş ve ulus-devletin çıkarlarını belirli bir 

ırksal grubun çıkarları ve oluşturdukları kültürle eşitlemiştir. Kjellen, 

ulus-devletin en iyi biçimi ve yönetim mekanizmaları hakkındaki 

görüşlerini geliştirirken, Almanya’yı güçlü devlet olarak idealize etmiş 

ve gücün deniz güçlerinden kara güçlerine geçeceğini ve Almanya’nın 

Avrupa, Batı Asya ve Afrika’da bir süper güç olacağını öngörmüştür. 

Kjellen’e göre jeopolitik, devletin beş özelliğinden birincisiydi ve 

devletin topraklarının incelenmesini içeriyordu. Kjellen, jeopolitik 

özelliği, Demopolitik (devletin nüfusu), Ekopolitik (devletin ekonomik 

yapısı), Sosyopolitik (sosyal politika) ve Kratopolitik (hükümet-

anayasal politika) ile tamamlamaktaydı.21    

Alman ekolünün önemli isimlerinden Karl Haushofer, Mackinder, 

Mahan, Ratzel ve Kjellen gibi jeopolitik teorisyenlerden etkilenmiştir. 

Jeopolitik terimini Kjellen’den ödünç alarak siyasal coğrafyadan ayıran 

Haushofer, siyasi coğrafyanın devleti mekân açısından, jeopolitiğin, 

mekânı devlet açısından tasarladığı üzerine odaklanmıştır. Haushofer, 

 
20 Tuathail, Critical…, s.s. 28-29. 
21 Tuathail, Critical…, s.s. 33- 34. 
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kendi kendine yeterlilik anlamına gelen Autarky terimini de Kjellen’den 

ödünç almış ve devletin ekonomik dengede ve ithalattan bağımsız 

olarak büyük bir gücün ihtiyaç duyduğu her şeyi üretme gereksinimi 

olduğunu ileri sürmüştür. Haushofer, Ratzel’den de lebensraum 

terimini ödünç almış ve onu pratikte bir ulusun tüm halkına geniş alan 

ve kaynak sağlama hakkı ve görevi olarak tanımlamıştır. Devletin 

modern dünyada başarılı bir şekilde genişlemesinin coğrafi anlamda 

daha büyük devletlerin oluşumuna öncülük edeceğine inanan 

Haushofer, büyük devletleri Pan Bölgeleri olarak adlandırmıştır. 

Haushofer, pan bölgeleri kavramlarını, hiçbir ulusun kendi başına bir 

bölge olmadığını, bu nedenle alanı önce dil ve kültürü benzer insanlarla, 

sonra dil ve kültürü birbiriyle bağlantılı insanları içerecek şekilde 

genişletme gereksinimi olarak tanımlamakta ve Pan bölgelerinin 

ekonomi açısından bölgesel olarak büyük ve kendi kendine yeterli 

olması gerektiğini öne sürmektedir.22 

Bu bağlamda, Haushofer dünyayı kuzey-güney yönünde düzenlenen üç 

Pan bölgesine ayırmıştır. ABD merkezli Pan-America, Alman 

liderliğinde Japonya ile Pan-Asya ve Alman liderliğinde Avrupa-Afrika 

ve dördüncü olası pan bölgesi Rusya-Hindistan olarak 

tanımlanmaktadır. Haushofer’e göre, Pan bölgelerinin ekonomi 

açısından bölgesel olarak büyük ve kendi kendine yeterli olması 

gerekiyordu.23 Haushofer, yasal ve fiziksel sınırlar yerine dinamik 

 
22 George White, Nation, State, and Territory, Origins, Evolutions, and Relationships, 

USA: Rowman &Littlefield Publishers, 2004, s. 232; Henning Heske, “Karl 

Haushofer: His role in German Geopolitics and in Nazi Politics”, Political Geography 

Quarterly, Volume 6, Issue 2, 1987, s. 138. 
23 Cohen, Geopolitics …, s. 25. 
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sınırlar konseptini ortaya koymuştur. Avrupa’nın nüfuz alanını 

genişletmek için birçok sınırı olduğunu, gücünü, güvenliğini ve 

istikrarını sağlamak için daha büyük bir çabanın bir parçası olarak bir 

dünya gücünün sınırlar üzerinde kontrol sağlamasının gerekli olduğuna 

inanıyordu. Bu bağlamda Haushofer’a göre, başarılı bir ülke sadece 

ekonomik ve ideolojik iradesini başka uluslara dayatmak yerine, 

dünyanın birçok farklı bölgesinde önemli transit rotaları, limanları ve 

ticaret yollarını kontrol etmelidir. Bu bağlamda Haushofer’in fikirleri 

Mackinder’in Heartland konseptinden fazlaca etkilendiği 

görülmektedir. Haushofer, dünyanın kalbi olarak kabul ettiği 

Mackinder’in Heartland’ından yola çıkarak, Almanya’nın lebensraum, 

autarky ve pan bölgesel alanlarda başarı sağlayacağını savunmuştur.  

Kıta Avrupası ülkeleri jeopolitik realist politikalarının yansıması olarak 

dünyanın pek çok bölgesinde baskın bir konum elde etme ve 

komşularının bölgesel imtiyazlarını ele geçirme olgusu içerisinde 

hareket etmişlerdir. Bu nedenle II. Dünya Savaşı’na kadar, Atlantik 

üzerinde jeopolitiğe karşı düşmanca bir tavır sergilenmiş ve jeopolitik 

ABD’de bilimsel bir toksin olarak kabul edilmiştir.24 Coğrafi bilginler, 

jeopolitiği entelektüel olarak hileli ve ideolojik olarak şüpheli 

nitelendirmişler ve Nazizm, soykırım, ırkçılık, mekânsal yayılmacılık 

politikaları ile lekelemişlerdir.25   

 
24 J. R. V. Prescott, The Geography of State Policies, New York: Routledge, 2015, s. 

13. 
25 Klaus Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction, New York: Oxford 

University Press, 2007, s. 22. 
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Coğrafya, 1859’da Darwin’in, biyologların, jeologların ve 

sosyologların dikkatini çeken “Türlerin Kökeni (Origin of Species)” 

adlı çalışmasını yayınlaması ile İngiltere’de ilgi görmeye başlamıştır.26 

Bu evrim teorisinden sonra İngiliz akademisyenler dünyaya insanın evi 

olarak bakmaya başlamış ve coğrafyayı İngiliz üniversitelerinde bir 

disiplin olarak tanıtmışlardır. İngiliz Coğrafya okulunun kurucusu 

olarak bilinen Halford J. Mackinder (1861-1947), dünyanın çeşitli 

kesimleri arasındaki mekânsal ilişkiyi, stratejik konum ve mekânsal 

organizasyon açısından açıklamaya çalışmıştır.  

Mackinder’in 1902 yılında yayınlanan “Britain and the British Seas”27 

adlı eseri, İngiliz literatüründe bir klasik olarak yerini almış ve akabinde 

1904 yılında “Geographical Pivot of History” adlı çalışmasıyla 

Heartland olarak da bilinen coğrafi eksen kavramını formüle etmiştir.28 

Heartland teorisi, kara ve deniz gücünün ülkeye nasıl büyük avantaj 

sağladığını açıklamak amacıyla ortaya konulmuştur. Kara güçleri ile 

deniz güçleri arasında bir rekabet olduğuna inanan Mackinder, Avrasya 

ve Afrika kıtalarından oluşan bir Dünya Adası belirlemiş ve dünyanın 

en ulaşılmaz kısmı olan Heartland’ı aramaya başlamıştır. Teorisini şu 

sözlerle özetlemiştir: “Kim Doğu Avrupa’ya hükmederse Heartland’a 

hâkim olur, kim Heartland’a hâkim olursa dünya adasına hükmeder, 

 
26 Charles R. Dawin, The Origin of Species (Türlerin Kökeni), çev., Öner Ünalan, 

İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2009. 
27H.J.Mackinder, Britain and the British Seas, Appleton and Company, 1902, 

https://www.questia.com/read/24301121/britain-and-the-british-seas Erişim tarihi: 

06.02.2020 
28Tuathail, Critical…, s. 19.  
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kim dünya adasına hükmederse dünyaya hâkim olur.”29 Mackinder, 

insanlık tarihi boyunca, kıyı bölgelerinin her zaman Heartland’a gelen 

saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve Heartland arazisinin deniz 

gücüne erişim engellendiği için dokunulmaz olduğunu açıklamıştır. Bu 

bağlamda ana hedefi, zamanın iki ana gücünün -Almanya ve Rusya- 

yarattığı olası tehditlere karşı İngiltere’nin emperyal gücünün 

sürdürülebilir olması için bir teori oluşturmaktır. Mackinder’e göre, 

Büyük Britanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri, Rusya ile Almanya 

ittifakından ya da Japonya tarafından organize edilen bir Çin’den endişe 

duymalıydı. Mackinder’in teorisi, Amerikalı George Kennan, Nicholas 

Spykman ve Amiral Alfred Mahan gibi birçok teorisyeni etkilemiştir. 

Özellikle, Mahan’ın deniz hatlarının kontrolünün sağlanması, herhangi 

bir Avrasya ittifakının dünya hâkimiyetini üstlenmesini 

engelleyebilecek iddiası Mackinder’in teorisiyle şekillendirilmiştir.30  

I. Dünya Savaşı’na kadar Monroe Doktrini (1823) çizgilerinde devam 

eden Amerikan jeopolitiğinde, terimin daha önce hiç kullanılmamış 

olmasına rağmen, dış politika eğilimleri açıkça jeopolitiğe işaret 

etmektedir. Bu bağlamda Amerikan halkını ve liderlerini, tarih ve 

coğrafyanın önemi ve uluslararası ilişkilerin incelenmesi ve 

uygulanması konusunda yönlendiren Alfred Thayer Mahan (1840-

1914), “The Influence of Sea Power upon History: 1660–1783” adlı 

eserinde, deniz gücünün kara gücü üzerindeki önemine vurgu yapmış 

ve deniz hâkimiyetinin dış politikanın temel kuralı ve öncüsü olduğunu 

 
29 Halford J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, New York: Norton Library, 

1962, s. 8.  
30 Tuathail, Critical…, s. 30. 



 

 21 

savunmuştur. Dolayısıyla, ABD pazarlarını denizaşırı ülkelerde 

genişletme arzusu ile İngiliz İmparatorluğu’nun jeopolitik halefi olarak 

ABD’yi tasavvur etmiştir.31  

ABD’nin güvenlik ve çıkarlarının, Avrupa ve Asya’daki güç 

dengesinden etkilendiğini gören Mahan, I. ve II. Dünya Savaşı’na yol 

açan temel jeopolitik koşulları öngörmekle birlikte, Soğuk Savaş’ın 

temel jeopolitik gerçeklerini de ortaya koymuştur. Dolayısıyla 

Almanya’nın Avrupa’daki merkezi konumunun, yakın gelecekte 

Büyük Britanya ve nihayetinde ABD için bir tehdit oluşturacağı ve 

Avrupa siyasetinin yanı sıra dünya politikasını da etkileyeceğini 

savunmuştur.32  

ABD’nin dünya politikasında idealist girişimin başlangıcını ifade eden 

Monroe Doktrini, I. Dünya Savaşı ile terkedilmiş, idealizm ve 

liberalizm Başkan Woodrow Wilson’un dünya politikasındaki liberal 

ve ahlaki değerleri teşvik ettiği iki savaş arası dönemde ABD 

politikasının dayanak noktası haline gelmiştir. Aslında ABD, I. Dünya 

Savaşı’na katılımını ahlaki gerekçelerle haklı gösterme çabası ile dünya 

politikasında dinamik bir oyuncu rolüne bürünmüştür.  

ABD dış politika yapıcıları arasında coğrafi bilincin oluşturulmasını 

savunan Amerikan Coğrafyacılar Kurumu Başkanı Isaiah Bowman, 

siyasi coğrafyayı bilimsel olarak incelemenin dış politika yapıcılarına 

 
31 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, çev. Yelda Türedi, İstanbul: Inkılap 

Yaynları, 2005, s. 9. 
32 Francis P. Sempa, “The Geopolitical Vision of Alfred Thayar Mahan”, The 

Diplomat, 30 December 2014, http://thediplomat.com/2014/12/the-geopolitical-

vision-of-alfred-thayer-mahan/ Erişim tarihi: 03.02.2020. 
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küresel bir bakış sağlayabileceğine inanmıştır. Wilson’un danışman 

ekibinde yer alan Bowman, ABD’nin dünya siyasetindeki etkisine 

dikkat çekmiş ve küresel ekonominin ilerlemesinde ve gelişmesinde 

önemli bir rol oynadığını tespit etmiştir. Bu nedenle, uluslararası 

kurumlar aracılığıyla serbest ticaretin yaygınlaştırılmasını sağlamak 

amacıyla toprakları kontrol etmek için gücün kesinlikle kullanılması 

gerektiğini savunmuştur.33  

 Klasik realist okulun kurucusu Nicholas J. Spykman, dış politikanın 

ideallerin aksine güç mücadelesi ile ilgili olduğunu vurgulamıştır. 

Jeopolitik etkileşimlerin nasıl yapılandırıldığını ve geliştirildiğini 

belirlemek için coğrafi kavramlar üzerinde çalışan Spykman, Amerikan 

jeopolitiğinin dış politika bakış açısını değiştirmiş ve çevreleme 

politikasının vaftiz babası olarak kabul edilmiştir. Spykman, Mackinder 

teorisine dayanarak, Heartland’ın kara ulaşım sistemleri yoluyla 

birleşmeye uygun olduğuna dair inancı reddetmesine rağmen 

tanımlanabilecek bir Heartland’ın var olduğu fikrini geliştirmiştir. 

Spykman'a göre, Heartland’a egemen olan benzersiz ve önemli bir 

savunma pozisyonuna sahipti, ancak Mackinder tarafından Heartland’a 

verilen büyük avantajları dikkate almamıştır. Spykman, Avrasya’nın 

çekirdeğinin değil, çevresinin küresel güç elde etmek için daha önemli 

olduğunu iddia etmiştir. Bu çevre Spykman tarafından bir rimland 

(kenar kuşak) olarak adlandırılmıştır. Rimland devletlerinin dış dünya 

 
33 Lucian M. Ashworth, “A New World? Isaiah Bowman and the Americanization of 

Ratzel’s Political Geography”, s. 2. 

https://www.academia.edu/7915354/A_New_World_Isaiah_Bowman_and_the_Ame

ricanization_of_Ratzel_s_Political_Geography Erişim tarihi: 03.02.2020. 
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ya da Heartland’ın bir parçası olmayan ülkelerle daha fazla teması 

olduğu ve doğal avantajlarından ve kaynaklarından yararlanma 

kapasitesinin daha fazla olduğuna inanmaktadır. Örneğin Japonya gibi 

bir rimland ülkesinin zamanla süper güç haline geleceğini tahmin 

ediyordu. Bu bağlamda Spykman'a göre, Afrika ve Avustralya doğal 

kaynaklar açısından önemli ancak büyük ölçüde göz ardı edilmiş 

yerlerdir.34 

4. SOĞUK SAVAŞ VE SONRASINDA JEOPOLİTİK  

Soğuk Savaş jeopolitiği, dönemin iki süper gücü arasındaki jeopolitik 

ve ideolojik çatışmalara işaret etmektedir. Bu dönemde her iki süper 

gücün faaliyetlerini yönlendiren ve meşrulaştıran kendi jeopolitik 

perspektifleri ortaya konulmuştur. ABD dış politika yapıcılar, 

Sovyetler Birliği’nin komünist rejimine karşı ABD’yi dünyanın 

savunucusu veya koruyucusu olarak görmüş ve bu amaçla dünyayı 

dostça ve düşmanca alanlara ayırmışlardır. Sovyetler Birliği’nin 

jeopolitik perspektifi ise, Marx ve Engels’in dünya görüşü ile bağlantılı 

olarak, komünizmin kapitalizm üzerindeki tarihsel zaferini 

öngörmekteydi.   

ABD, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden Sovyetler Birliği’nin 

çöküşüne kadar dış politikasında Spykman’ın rimland (kenar kuşak) 

ekseninde, çevreleme politikasına ağırlık vermiştir. Bu bağlamda 

 
34 Nicholas Spykman, “Geography and Foreign Policy”, The American Political 

Science Review, Vol. 32, No.2, 1938, s. 236. 

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/ 

geography-and-foreign-policy-ii/D95952DC3B29C30C8BA0DD849D936801; 

Tuathail, Critical…, s. 40. 
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George Kennan, Amerikan jeopolitik çevreleme politikasını, Sovyetler 

Birliği’nin II. Dünya Savaşı sonrası faaliyetlerine bir yanıt olarak, 

Marksist-Leninist ideolojinin etkisinin gelişmekte olan dünyayı 

etkilemesini önlemek için tasarlanmış büyük bir girişim olduğunu ifade 

emektedir.35 Dolayısıyla Kennan, Sovyetler Birliği’nin büyüme ve 

gelişme kapasitesini engellemekten ziyade, ülkenin ideolojisini, 

komşularına veya dışa bağımlı ülkelere dayatmasını önlemek olduğunu 

savunmuştur. Kennan, Başkan Harry Truman ile gelişmekte olan 

ülkelere ekonomik ve diğer türden yardımlar sağlayarak, Sovyetler 

Birliği’nin bölgesel veya küresel meseleler üzerinde çok fazla nüfuz 

etmesini engelleyebileceğini düşündüğü Truman Doktrinini 

uygulamaya koymuştur.36 Truman Doktrinin sonuçları, Kissinger ve 

Brzezinski’yi Sovyetlerin artık Amerikan askeri gücü kullanılarak 

doğrudan işgal edilemeyeceğini düşündürmüş ve bu nedenle Nixon 

Doktrini ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çevreleme görevini yerine 

getirecek vekil güçlerin oluşturulması amaçlanmıştır.37  

Bu bağlamda, ABD jeopolitiğini yansıtan çevreleme politikası, Sovyet 

hegemonik hırslarını, Avrasya açısından dengelemek için tasarlanmış 

 
35Mr X, George Kennan, “The Sources of Soviet Conduct (1947)”, The History Guide: 

Lectures on Twentieth Century Europe, www.historyguide.org/europe/kennan.html, 

Erişim tarihi: 06.02.2020. 
36 Robert Frazier, “Kennan, “Universalism,” and the Truman Doctrine”, Journal of 

Cold War Studies, Vol. 11, No. 2, 2009, s. 5. https://www.mitpressjournals. 

org/doi/pdf/10.1162/jcws.2009.11.2.3, Erişim tarihi:06.02.2020, Michael A. 

Adelberg, “What's Old is New - Kennan, Putin, and the Russian Competitive 

Viewpoint”, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2015, s .1, 

https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3340.pdf Erişim tarihi:06.02.2020. 
37 Jeffrey Kimball, “The Nixon Doctrine: A Saga of Misunderstanding”, Presidential 

Studies Quarterly, Vol. 36, No. 1, 2006, s. 62. https://www.jstor.org/stable/27552747, 

Erişim tarihi: 06.02.2020. 
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bir strateji olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, iki süper gücün 

egemenlik için neredeyse süresiz olarak rekabet etmek istediği, iki 

kutuplu bir dünyada oynanan büyük güç politikasının mükemmel bir 

örneğidir. Bu nedenle, Soğuk Savaş dönemi iki süper gücün dünya 

politikasını kontrol etmek için karşı karşıya geldiği farklı jeopolitik 

teorilerin uygulanabilirliğini ortaya koyan bir dönemdir.  

S.S.C.B.’nin dağılması Soğuk Savaş’ın ideolojik jeopolitik düzeninin 

sonunu getirmiş ve ABD’yi herhangi bir savaş kazanmasa da galip 

yapmıştır. Böylece Soğuk Savaş sonrası dönem, yeni süreçlerin 

başlaması ve birçok şeyin yeniden şekillendirilmesi ile karakterize 

edilmiştir. 1990’lı yılların ortalarından itibaren, Soğuk Savaş jeopolitiği 

nedeniyle uzun süre durağan olan küreselleşme, kültür ve kimlikle ilgili 

çeşitli konular ön plana çıkmıştır. Küreselleşme süreci, dünyayı aynı 

anda entegrasyon ve parçalanma gibi iki çelişkili sürecin ortaya çıkışını 

gözlemlemeye zorlamıştır.38 Soğuk Savaş sonrası, ulus-devletin ve 

sınırların varlığı sorgulanmakla birlikte coğrafi sınırların önemi ve gücü 

konusundaki tutumlar eski dünyanın ilkelerinin sözde Yeni Dünya 

Düzeni’nin anarşik sisteminde yerini aldığı göstermiştir. Bu bağlamda 

Dodds, küreselleşme için yapılan tartışmalara rağmen, coğrafyanın 

önemini korumaya devam ettiğini vurgulamıştır. Jeopolitik, daha yeni 

bir biçime dönüşerek ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde, 

 
38E.Fuat Keyman, “Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya”, Uluslararası 

İlişkiler, Cilt 3, Sayı 9, 2006, s. 7. 
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Sovyetler Birliği bir düşman olarak yok oluşu, Soğuk Savaş sonrası 

dönemin temel jeopolitik özelliğini belirlemiştir.39  

Soğuk Savaş ve sağladığı jeopolitik oluşumlardan sonra jeopolitik, 

Fukuyama, Huntington, Brzezinski, Barnett gibi Soğuk Savaş sonrası 

jeopolitikçiler tarafından yeni biçimlerde yorumlanmıştır. Francis 

Fukuyama’nın Tarihin Sonu40, adını verdiği çalışmasında, Soğuk Savaş 

sona erdikten sonra dünyayı jeopolitikte yeni bir fenomenle 

tanıştırmıştır. Komünizmin Doğu Avrupa’daki çöküşü ile Batı tarzı 

liberal demokrasinin sadece Soğuk Savaşın galibi olmadığı, aynı 

zamanda tarihin son ideolojik aşamasına da işaret ettiğini ileri 

sürmüştür. Ayrıca, genel olarak liberalizmin üstünlüğü kabul 

edildiğinden, tüm ideolojik çatışmanın çözüldüğünü ima eden tarihin 

sona erdiğini savunmuştur. Dünya çapında Batı tüketim kültürünün 

artması, demokratik veya liberal reformlara doğru kademeli bir geçişe 

kapı aralamıştır. Komünizm gerçekten kabul gören bir ideoloji olarak 

gücünü kaybetmiştir. Fukuyama, çatışmanın başka bir düzeyde devam 

edeceğini tahmin ederek, etnik çatışmalara, ekonomik, terör ve çevresel 

sorunlara dikkat çekmiştir. 

Samuel Huntington, 1993 yılında ileri sürdüğü Medeniyetler 

Çatışması41 tezinde, ulus merkezli yapılanmanın azaldığına dikkat 

çekmiş ve Soğuk savaş sonrasında milliyetçi ilkelere odaklanmak 

 
39 Dodds, Geopolitics:…, s. 45. 
40 Francis Fukuyama, “The End of History”, Gerard Toal, et. al., eds., The Geopolitics 

Reader, London: Routledge, 1998, s.s. 114-124. https://frenndw.files.wordpress.com 

/2011/03/geopol-the-geopolitics-reader.pdf 
41 Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations”, Gerard Toal, et. al., eds., The 

Geopolitics Reader, London: Routledge, 1998, ss. 159- 169. 
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yerine, devletlerin kültürel yönelimde işbirliği yapması gerektiğini 

savunmuştur. Huntington, küresel düzenin yedi ya da sekiz büyük 

medeniyet tarafından tanımlanacağını ve İslami, Doğu Asya ve Çin 

medeniyetlerinin etkisinin giderek artacağını ifade etmiştir. Huntington 

tarafından, Çin ve militan İslam dünyasının yirmi birinci yüzyıla hâkim 

olacağı iddia edilmiştir. Bu bağlamda, Çin’in sürekli artan nüfusu ve 

genişleyen ekonomisi ve Tayvan’daki bağımsızlık yanlısı güçlere karşı 

militan tutumu, İslam ve Asya ülkelerinde Batı karşıtı düşünceler, bu 

argümanı destekler nitelikte görülmektedir. Böylece Huntington, Soğuk 

Savaş sonrası yenidünya senaryosundaki büyük bölünmelerin, 

ideolojilerden ziyade medeniyetler arasındaki etkileşimlere dayandığını 

savunmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde, Çin, Japonya ve ABD gibi 

devletler dünyadaki etkilerini genişletmeye veya korumaya çalıştıkça, 

uluslararası sistem medeniyetlerin geri dönüşüyle karakterize 

edilecektir. Huntington, Batı’nın, sadece Batı medeniyetleri arasındaki 

politik ve kültürel değerlerini- barış, özgürlük ve demokrasi- 

güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda diğer medeniyetlerle yeni 

ittifaklar kurması gerektiğini de tavsiye etmiştir. Bu bağlamda Avrupa 

ve Kuzey Amerika ülkeleri entegrasyona gitmelidir. 

Büyük Satranç Tahtası42 adlı kitabında, Zbigniew Brzezinski yirmi 

birinci yüzyılda Amerikan üstünlüğü için cesur ve kışkırtıcı bir 

jeostratejik vizyon ortaya koymuştur. Analizinin merkezine dünya 

nüfusunun, doğal kaynaklarının ve ekonomik faaliyetinin büyük bir 

bölümünü barındıran Avrasya kara kütlesi üzerinde güç kullanılması 

 
42 Brzezinski, a.g.e., s.35. 
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yer almaktadır. Brzezinski’ye göre Avrasya, Amerika’nın 

üstünlüğünün onaylanacağı ve meydan okunacağı büyük satranç 

tahtasıdır. Soğuk Savaş sonrasında ABD’nin Avrupa, Asya ve Orta 

Doğu’daki çatışmaları ve ilişkileri yöneteceği ve çıkarlarını ve refahını 

tehdit edecek hiçbir rakip süper gücün ortaya çıkmayacağını öne 

sürmüştür. 

Soğuk Savaş sonrası jeopolitikçilerinden Thomas Barnett, Soğuk Savaş 

sonrası dönemde savaş ve barışın doğasını açıklamak için siyasi, 

ekonomik ve askeri unsurları birleştirmiş ve Amerikan askeri gücünün 

ve stratejisinin gelecekte nereye gideceğine dair parametreleri 

belirlemiştir. Barnett, Amerikan güvenliğine yönelik temel tehdidin, 

başarısız devletlerin teröristlerin yapılanmasında verimli bir zemin 

sağlamasından kaynaklandığını savunmuştur. Diğer yandan, Rusya ve 

Çin gibi rakipler, küresel ekonomik ve politik sistemlerle entegre 

edildiğinden daha az tehdit oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda Barnett, 

askeri yapıda ve kuvvetlerin dağılmasında ve kullanımında bazı cesur, 

hatta devrimci değişiklikler önermektedir. Dünyayı ikili çizgiler 

boyunca bölmüş ve küresel sistemlere entegre edilmiş, ekonomik 

olarak gelişmiş, politik olarak istikrarlı devletleri İşleyen Merkez 

(Functioning Core) kapsamında sınıflandırmıştır. Bu bağlamda, Kuzey 

Amerika, Avrupa ve Japonya “eski merkez”i, Rusya, Brezilya, 

Hindistan ve Çin gibi ülkeler ise (BRIC ülkeleri) “yeni merkez”i 

oluştururken, geri kalanları da Entegre Olmayan Bir Boşluk (Non-

Integrating Gap) olarak tanımlanmıştır. Bu boşluk, Güney Amerika 

And Dağları, Karayipler, Sahra altı Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve 
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Güneybatı Asya’nın çoğunu kapsamaktadır. Barnett’e göre, bu bölgeler 

henüz entegre olmadıkları için tehlikeli bölgeleri oluşturmaktadırlar. 

Barnett, ABD silahlı kuvvetlerini de iki ayrı parçada tasniflemiş ve 

bunlardan biri; düşman hükümetlerin ve hükümet dışı kuruluşların 

bastırılmasına odaklanan darbe gücünü oluşturacak, diğeri ise; idari 

olarak yönlendirilecek ve boşluk sistemlerinin merkeze geçişini 

kolaylaştırmak için sorumluluk alacaktır. Bu bağlamda Barnett, yeni 

politikanın uygulanmasının Amerika’yı küresel bir polis veya emperyal 

bir güç haline getirmeyeceğini, ABD’nin küreselleşmenin kaynağı ve 

modeli olduğunu yansıtacağını savunmuştur.43 Aslında bu proje ile 

ABD dünyanın her yerine kronopolitik44 (modernleşmeyen kültürlerin 

yok edilmesi) müdahalelerini uluslararası toplumun gözünde meşru 

kılacak, hatta devletlerin rızası ile bunu elde etmiş olacaktır.  

Görüldüğü üzere, Fukuyama, Huntington, Brzezinski, Barnett gibi 

Soğuk Savaş sonrası Yeni Dünya düzeninin jeopolitikçileri, jeopolitik 

senaryosunu tanımlamada önemli bir rol üstlenmişler ve böylece Soğuk 

Savaş sonrası dönemin başlangıcı ve beraberinde getirdiği jeopolitik 

belirsizlikler, jeopolitiğin yeniden yorumlanmasını gerektirmiştir.   

 

 
43 Thomas Barnett, Pentagon’un Yeni Haritası: 21.Yüzyılda Savaş ve Barış, Çev.,Cem 

Küçük, İstanbul: 1001 Kitap, 2005, s.195; Thomas Barnett, Pentagon'un Yeni 

Haritası: Harekat Planı, Çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: 1001 Kitap, 2006. 
44 Johannes Fabian tarafından kullanılan bu kavram sömürgeci güçlerin dünyaya 

yalnızca düzeni değil aynı zamanda uygarlığı yaydıkları inancına yönelik 

medenileşmeyen kültürlerin yok edilmesi olarak yaptıkları eylemleri meşru kılma 

arayışı olarak değerlendirilmiştir. Zygmunt Bauman,  Postmodern Etik, çev. Alev 

Türker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, s. 53. 
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5. KLASİK/GELENEKSEL JEOPOLİTİĞİ TEMEL 

VARSAYIMLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME 

Entelektüel bir alan olarak jeopolitik, tarihsel seyir içinde kimilerince 

devletlerarasındaki stratejik ilişkilerin, coğrafi bağlama yansıtılan bir 

otoriteyi temsil ederken, kimilerince de otoritenin ve faşizmin bir suç 

ortağı olarak kınanan bir yaklaşım olmuştur. Jeopolitiğe tarih öncesi bir 

tablo çizmek mümkün olsa da, çoğunluk oluşumunun Sosyal 

Darwinizm’in belirli alanlarda çatışması ve 19. yüzyılın sonlarında 

Avrupa’yı bulduğu konusunda hemfikirdir. İsveçli hukukçu Rudolf 

Kjellen tarafından kullanılan jeopolitik, toplumların ve devletlerin 

hayatta kalma umutları için Sosyal Darwinist kaygı ile geliştirildi. Bu 

durum devam eden emperyal rekabetlerle birleştirildiğinde, 

coğrafyanın bir bilim konusu olarak kurumsal gelişimi boyunca 

jeopolitik çalışmalar devam etmiştir.45  

En eski klasik jeopolitik çalışmalar, devletlerin ve imparatorlukların 

hayatta kalmasına ilişkin emperyal kaygıları ve Sosyal Darwinist 

söylemleri ele almışlardır. Friedrich Ratzel, ırksal ve çevresel 

determinizm de dahil olmak üzere klasik jeopolitikte baskın eğilimlere 

yer vermiş, yerleşik ve göçebe toplulukları birbirinden ayırarak, 

özellikle yerleşik Aryan ırklarının yağmacı ve dolayısıyla göçebe Ural-

Altay ırklarına karşı savunmasız olduklarını savunmuştur. 

Klasik/geleneksel jeopolitikçiler, on dokuzuncu yüzyıl boyunca ve 

yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar temelde ırk ve ulus üzerine 

odaklanmış ve bu terimler eşdeğer olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla, 

 
45 Tuathail, Critical…, ss. 28-29. 
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klasik/geleneksel jeopolitik, devletlerin, bölgelerin ve kaynakların 

konumlarının devletlerin eylemlerini ve politikalarını etkileyebileceği 

argümanını yansıtmaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ırka 

odaklanma, Amerikan anti-patisi ve Nazi eğilimi doğrultusunda 

bilimsel ve siyasi diyalektiği yok etmiştir. Bu bağlamda 

klasik/geleneksel jeopolitik, ulusla devleti eşitlemeye ve onları 

biyolojik organizmalar olarak görmeye devam ederken, ulusların 

homojen unsurlar olduğunu varsaymıştır.46  

Uluslararası sistemde uluslar, devletleri tarafından temsil edilmekte ve 

bu nedenle, dış politika meselelerine dâhil edilmemekle birlikte, 

devletin faaliyetlerini meşrulaştırmaktadırlar. Bu bağlamda, devletin 

temel prensibi güçlü olmak ve belirli bir alan ve nüfusa sahip, bağımsız, 

kendi kendine yeten bir aktör olarak uluslararası sistemde kabul 

görmektir. Bu durum yüksek politikaya (high politics) işaret 

etmektedir. Bu noktada klasik/geleneksel jeopolitikler tarafından 

paylaşılan temel bir varsayım yüksek (high politics) ve düşük politika 

(low politics) arasındaki ayrımdır. Yüksek politika açısından 

bakıldığında, Ratzel’in tezleri ırksal ve çevresel endekslere 

yansıtılırken, İngiliz yazar Halford Mackinder, İngiltere ve İngiliz 

İmparatorluğu için endişelerini jeopolitiğe yansıtmıştır. İngiltere’nin 

geleneksel deniz güçlerinin, demiryolu gibi yeni ulaşım teknolojilerinin 

yardımıyla, yeni kara temelli güçlerin tehdidi altında olduğunu 

 
46 Klaus Dodds, Merje Kuus ve Joanne Sharp, Introduction: Geopolitics and its 

Critics, Ashgate Research Companion, 2013, s. 2. 
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vurgulamıştır.47 Moğollar gibi göçmen imparatorluklarının tarihsel 

önemiyle ilgilenen Mackinder, Avrupa kıtası üzerinde gücü 

projelendirmek için heartland adını verdiği tezini ileri sürerek, 

demiryolları ile taşınan büyük miktarlarda kömür, petrol, doğal gaz ve 

diğer minerallerin kontrolünü öngörmüştür.48 Bu bağlamda Mackinder, 

Almanya ya da Rusya’nın, Avrupa-Asya kara kütlesinin orta kısmında 

kaynak bakımından zengin bir bölgeden sorumlu küresel bir güç olarak 

ortaya çıkabileceğinden korkmuştur. Bu tahmin daha sonra Amerikan 

merkezli Soğuk Savaş jeopolitikçileri tarafından çevreleme 

politikalarına ve stratejilerine zemin hazırlamıştır.  

Mackinder, Ratzel ve Haushofer’in tezlerinde jeopolitikte iktidar /güç 

fikri, özellikle klasik jeopolitik görüşlerin altında çok daha bütünsel bir 

kapsam kazanmıştır. Dolayısıyla, jeopolitik mekânların kontrolü 

üzerindeki mücadeledir ve iktidar ya da muhalefet ya da alternatifler 

karşısında belirli hedeflere ulaşma yeteneğine odaklanmaktadır. Bu 

doğrultuda, iktidardan/güçten bağımsız olarak, düşük ve yüksek 

politika ayrımı, devlet merkezci jeopolitik teoriler için belirleyicidir. 

Jeopolitik bilim için dünya çapında mekân ve onun kontrol edilmesi, 

yalnızca devletler tarafından sağlanmaktadır. Jeopolitik, tanım gereği 

devlet güdümlü veya devlet merkezlidir, çünkü belirli bir bölgeye sahip 

olabilen, kontrol edebilen ve yönetebilen ana unsur devlettir.  

 
47 Mackinder, Britain and…, https://www.questia.com/read/24301121/britain-and-

the-british-seas Erişim tarihi: 06.02.2020. 
48 Brzezinski, The Grand…, s. 38. 
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II. Dünya Savaşı’na kadar, Atlantik üzerinde jeopolitiğe karşı 

düşmanca bir tavır sergilenmiştir. ABD’de bilimsel bir toksin olarak 

kabul edilen jeopolitiği Henry Kissinger, ABD’nin politik ve akademik 

çevrelerine yeniden kabul ettirmiştir.49 1970’lerde jeopolitiğin yeniden 

dirilişi küresel perspektiflerle anlamlandırılmıştır. Bu bağlamda, 

uluslararası diplomasi ve hukuk konusunda şüphecilik; güç ilişkilerinin 

sıfır toplamlı bir oyun olarak anlaşılması; petrol, doğal gaz, kömür ve 

mineraller gibi kaynakların önemine inanç; ulusal güvenlik çıkarları söz 

konusu olduğu anda müdahale ya da müdahale etmeme gibi, dünyanın 

küresel görüşünün yansıdığı yeni bir jeopolitik versiyon ortaya 

konulmalıydı. 

Görüldüğü üzere, klasik/geleneksel jeopolitik, devletlerarasındaki 

ilişkileri anlamlandırmak için bir strateji rehberi olarak çalışmıştır. 

Akademik olarak, jeopolitik çalışmalar, coğrafya, tarih ve sosyal 

bilimleri çeşitli ölçeklerde mekânsal ve örüntülere dayanarak analiz 

etmektedir.  Klasik jeopolitik, mekâna ve coğrafi unsurlara ilişkin 

uluslararası siyasi aktörlerin çıkarları arasındaki ilişkilerin tamamını 

içermektedir. Bu nedenle çok disiplinli bir yaklaşım olarak sosyal 

bilimlerin - özellikle siyasi coğrafya, uluslararası ilişkiler, siyaset 

biliminin ve uluslararası hukuk- tüm yönlerini içermektedir. 

Küreselleşmeye rağmen, Fukuyama, Huntington, Brzezinski, Barnnet 

ve Lewis gibi Soğuk Savaş sonrası yazarlarının vurguladığı gibi anti-

eleştirel rakip medeniyetler, inançlar, mekânlar ve söylemler 

 
49 Prescott, The Geography…, s. 13. 
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jeopolitiğin yeniden tanımlanmasını ve eleştirel jeopolitik 

yaklaşımlarla söylem boyutunda değerlendirilmesini gerektirmektedir. 

6. ELEŞTİREL JEOPOLİTİK; ELEŞTİREL KURAM 

EKSENİNDE MEKANIN ÖTESİ VE SÖYLEMİN DERİNLİĞİ   

1970 ve 1980’li yıllarda uluslararası konjonktürel yapıyı etkileyen 

küresel gelişmeler jeopolitiğin gündemini de etkilemiştir. Dönemin 

kimlik sorunu, kentleşme, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik, 

azınlık hakları, kadın hakları, çevre gibi sosyal problemlerin ve devlet 

politikalarının toplumsal sonuçları eleştirel bir yaklaşımla 

sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulamaların çıkış noktası, 

aydınlanma düşüncesinin ve modernlik eksenli yapıların eleştirel 

çözümlemesini yapan Max Horkheimer ve ekibinin Frankfurt Okulu50 

adıyla geliştirdikleri Eleştirel kuramdır.  

 Eleştirel kuram, Uluslararası İlişkilerdeki teorik tartışmalar, sosyal ve 

politik teori ile bilim felsefesi literatürünün daha geniş tartışmalarına 

dayanmaktadır. Süreç tartışılan ontolojik ve epistemolojik sorunların 

daha net bir kavramsallaştırılmasına yol açabileceği umuduyla, çeşitli 

eleştirel teori biçimleri üzerine şekillenmiştir. Bilimin, formülasyonları 

ve ampirik testler yoluyla yanlışlama teorilerine ek olarak, pozitivizm 

kendisini tarihsel terimlerle açıklayamamaktadır; teori ve uygulama, 

 
50 Tom Bottomore, The Frankfurt School and its Critics (Frankfurt Okulu), Çev. Ümit 

Hüsrev Yolsal, İstanbul: Ara Yayıncılık, 2016, ss. 8-10. 
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özne ve nesne gibi arasındaki temel a priori varsayımlar, oldukları gibi 

kabul edilmez tarihsel yapılardır.51  

Habermas’ın terminolojisinde ifade edildiği gibi, teknik aklın 

iletişimsel veya etkileşimli pratik akıl yürüttüğü, aklın yansıtıcı, 

eleştirel ve potansiyel olarak özgürleştirici olanakları entelektüel 

sürecin bir ifadesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda pozitivizm, 

bilimin inşası ve çağdaş politik düzenlemeler de dâhil olmak üzere 

insani olarak inşa edilmiş sosyal yaşam formlarının doğal olarak 

verildiğini varsaydığı dünyayı, olduğu gibi tartışmasız bir şekilde ele 

aldığı gerekçeleriyle eleştirilmiştir.52  

Devletlerin ulusal çıkarları doğrultusunda rasyonel hareket 

ettiklerinden hareketle realist yaklaşımda, çıkarların, sistemdeki diğer 

devletlerle karşılaştırıldığında devletin güç potansiyeli ile kısıtlandığı 

varsayılmaktadır. Bu varsayımlar, neo-realist reformlar tarafından 

sunulan siyasi olasılıkları güçlü bir şekilde sınırlamaktadır. Ashley’nin 

neo-realizm hakkındaki ana fikirleri, Frankfurt okulu ve teorik ve 

metodolojik açıdan Gramsci ve Vico gibi düşünürler doğrultusunda 

gelişmiş ve problem çözme ve eleştirel düşünme arasında bir ayrıma 

dönüşmüştür. Realizm ve Uluslararası İlişkiler’in çoğunun problem 

çözme meselesi veya oldukça dar bir şekilde tanımlanmış teknik çabalar 

olduğunu savunmuş ve pozitivist bilgi felsefesine yönelik eleştirilerle 

 
51 Bilal Bekalp, “Frankfurt Okulu’nun Temel Eleştiri ve Amaçları”, Sosyal Bilimler 

Metinleri, 2019, s. 1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712253, Erişim 

Tarihi: 13.02.2020. 
52 Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kabalcı 

Yayınları, 2001, ss. 53-54.  
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Uluslararası İlişkilerin dönüşümünü vurgulamıştır.53 Bu düşünce biçimi 

dünyayı az çok kabul etmekte ve mevcut anlayışlar ve güç yapıları 

içindeki olayların manipülasyonu ve kontrolü için öneriler sunmaktadır. 

Bu bağlamda Ashley, Uluslararası İlişkiler için eleştirel düşünme alanı 

açan ve devletin modernist yapılarına meydan okuyan makalelerinde 

argümanlarını genişletmiştir. Bu doğrultuda eleştirel düşünme, mevcut 

durumların nasıl ortaya çıktığı ve nedenin özgürleştirici bir praksis 

formuyla bağlantılı olabileceği konusunda sorular sorarak daha da 

nüfuz etmektedir. Dolayısıyla, bir durumun küçük yönlerine 

odaklanmak ve onları problem çözme teorisinin yaptığı gibi daha ileri 

analitik bölünmeye tabi tutmak yerine, eleştirel teori, değişim 

olasılıklarını ve üzerinde odaklanan materyal ile daha geniş bağlam 

arasındaki yapısal bağlantıları araştırmaktadır. Bu bağlamda problem 

çözme teorisi statükoyu desteklerken, eleştirel düşünme gücün nasıl 

çalıştığı ve meydan okunabileceği konusunda daha temel sorular 

sormaktadır.54  

Eleştirel kuram, yeni bir epistomoloji geleneği ile toplumsal sorunları, 

siyasaldan kültüre, tarihten sosyolojiye uzanan her düzlemde tartışarak, 

yapısal dönüşümle özgür bir toplum arzusunu açığa çıkarmayı 

amaçlamıştır.55 Bu bağlamda eleştirel kuramın etkisi, Marksizm, post-

yapısalcılık, anarşizm, hümanizm, feminizm, post-kolonyalizm ve post-

 
53 Richard K. Ashley, “The Poverty of Neorealism”, International Organization, Vol. 

38, No. 2, 1984, s.s. 225-286, https://www.jstor.org/stable/2706440?seq=1 Erişim 

tarihi: 13.02.2020.  
54Simon Dalby, “Critical Geopolitics; Discourse, Difference, and Dissent”, 

Environment and Planning: Socioty and Space, 1991, ss. 266-267. 
55 Uğur Köksal Odabaş, “Frankfurt Okulu ya da Eleştirel Teori Üzerine”, Dört Öge, 

14, 2018, s. 214.  http://dergipark.gov.tr/dortoge 
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modernizm gibi yaklaşımlar ve düşünce okulları çerçevesinde 

hissedilirken, devlet merkezli klasik/geleneksel jeopolitiğin de 

sorgulanmasını gerektirmiştir.  

Eleştirel kuramı, realizmin klasik güç yaklaşımlarını eleştirerek 

çalışmalarının temeline oturtan Robert W. Cox, pozitivizme karşıt 

olarak eleştirel düşünceyi geliştirmiş ve dünyanın varlığının 

açıklanmasının ötesinde değiştirilmesi ve dönüştürülmesi gerektiğini 

öne sürmüştür.56 Bu özellikle 1980 sonrasında eleştirel kuramın tüm 

bilgi ve varsayımları sorgulama sürecine hizmet etmiştir. Bu çerçevede, 

eleştirel jeopolitik, 1980’lerde başlayan post-modernist eleştirel 

jeopolitik hareketle, klasik devlet-merkezli jeopolitik anlayışın dış 

politika uygulamalarındaki öneminin ve etkisinin sorgulanması ile 

ortaya çıkmıştır.  

Soğuk Savaş sonrası yeni süreçte jeopolitiğin yeniden tanımlanması ile 

sadece konum, genişlik, sınır ve bütünlük gibi coğrafi özelliklerin 

ötesinde sosyal, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel ve teknolojik 

değerlerin ön plana çıkarılmasının gerekliliği üzerine Uluslararası 

İlişkiler disiplininde kendine yer bulmuştur.57 Böylece eleştirel 

yaklaşım, geleneksel devlet merkezli ve devlet destekli stratejik analiz 

karşısında, jeopolitiğe önceden verilen coğrafi gerçeklerin tarafsız bir 

değerlendirmesi olarak değil, derin bir ideoloji ve politikleştirilmiş bir 

analiz biçimi olarak yaklaşmaktadır.  

 
56 John S. Moolakkattu, “Robert W. Cox and Critical Theory of International 

Relations”,International Studies, Volume 46, Issue 4, 2011, s. 443. 
57 Tuathail, Critical…, s. 44.   
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Jacques Derrida, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Martin Heiddeger’in 

öncülük ettiği, Ernesto Laclau, Chantal Mauffe ve Michel 

Faulcoult’nun temsilciliğinde özgün ve eleştirel post-yapısalcılık, 

disiplinler arası sınırların ötesinde bir söylem58 yaratırken, Jean 

François Lyotard, Jean Baudrillard ve Fredric Jameson’un gündelik 

yaşamı estetize ettiği post-modernist kuram eleştirel jeopolitiğin 

ivmesini arttırmıştır. Bu doğrultuda eleştirel jeopolitik, jeopolitiğin 

teoriyi göz ardı ederek sömürüye yardım ettiği iddiasıyla-Derrida’ya 

atıfla- sömürünün yapı bozumuna/yapı sökümüne odaklanmıştır. 

Klasik jeopolitiğin eleştirisinde, post-yapısalcı ve post-modern 

kuramların etkisiyle bilgi ve gücün birbirinden ayrılamayacağını kabul 

eden eleştirel jeopolitik, bilginin siyasallaşması ile eyleme 

dönüşmesinde dilin ya da söylemlerin metaforik kullanımlarını ön 

plana çıkarmış ve mekânın siyasallaşmasını söylemler ve semboller 

üzerinden kurgulamıştır59. 

 
58 Söylem, teorik olarak fikirleri, ideolojik kümeleri veya söylemsel oluşumları 

tanımlamaya çalışan en dar etimolojik tasvirden, bilgi ve deneyimi sistematik olarak 

organize eden ve egemenlik yoluyla alternatifleri bastıran en geniş ölçekli fikirlere 

kadar değişmektedir. Söylem, diyalektik kullanım alanı ortak varsayımlarla birbirine 

bağlı kelimeler kullanılarak belirli çıkarımlara karşı çıkmaktadır. Bu bağlamda 

söylem, anlam oluşturmak için diyalektiği kullanan veya kelimelerin önemli veya 

kayda değer şekilde akılda kalıcı bir yol gösterir. Söylem analizi, 1980'lerde sosyal 

bilimlerde pozitivist dönemin ardından akademide bir kalıp haline geldi. Ana görüş, 

söylemlerin siyasi ihtiyaçlara hizmet ettiği yönündedir. Gearóid ÓTuathail, 

JohnAgnew, “Geopolitics and Discourse: Practical Geopolitical Reasoning in 

American Foreign Policy”, Political Geography, Vo. 11, 1992, pp. 190-204.     
59 Dodds, Geopolitics:…, p.35. Vedat Çelebi, “Michel Foucault’da Bilgi, İktidar ve 

Özne İlişkisi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 1, 2013, 514. 
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Eleştirel jeopolitik terimi ilk olarak 1970 ve 1980’lerde Simon Dalby 

tarafından kullanılmıştır.60 İlk eleştirel çalışmaların çoğu, Soğuk Savaş 

ve genel olarak uluslararası siyasetin coğrafya ile nasıl örtüştüğü, Doğu 

ve Batı ile ilgili toprak varsayımları, özgürlük, kalkınma, azgelişmişlik 

gibi sözde evrensel kavramların, Batı entelektüel ve politik çevrelerin 

köşesinden çıkan son derece dar görüşlü olduğunu göstermekteydi. 

1990’ların sonlarına doğru, çok sayıda makale ve kitaptan sonra, 

eleştirel jeopolitik, siyasi coğrafya içinde hızla büyüyen entelektüel bir 

kesime sahip olmuştur. Eleştirel jeopolitik yaklaşım, Frankfurt Okulu 

eleştirel düşünce sistematiğinden gelen Michel Faucault, Edward Said61 

gibi post modern öncüllerin etkisinde kalan, John Agnew, Gearoid O. 

Tuathail (Gerard Toal), Simon Dalby ve Klaus Dodds gibi düşünürlerin 

çalışmalarıyla şekillenmiştir. Bu bağlamda, eleştirel jeopolitik, 

Tuathail’in ifadesiyle, “klasik devlet-merkezli jeopolitik bakışın 

toplumsal ve siyasal ilişkileri mekânsal konumlanışın bir türevi olarak 

gören ana akım “stratejik bakış”ın entelektüel açıdan karşısında duran 

muhalif bir söylem …”.62 Dolayısıyla eleştirel jeopolitik, coğrafyayı 

uluslararası ilişkilerin odağına yerleştiren determinist klasik 

jeopolitiğe, mekânın toplumsal ve siyasal yeniden anlamlandırılması ve 

 
60 Simon Dalby, Creating the Second Cold War: The Discourse of Politics. New York, 

1990, p. 179-180. 
61Postkolonyalist düşünürlerden Said, “öteki” kavramını Batı’nın tanımlamalarının 

merkezine oturttuğunu belirtmektedir. Edward W Said, Orientalism, Routledge & 

Kegan Paul London and Henley, 1978, p.15 
62 Gerard Toal, “Eleştirel Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler (Critical Geopolitics and 

International Relations)”, Bilim ve Sanat Vakfı, Küresele Kurumsal Bakışlar toplantı 

dizisinden, S.80, 2012. https://www.bisav.org.tr/Bulten/183/1073/elestirel_ 

jeopolitik_ve_uluslararasi_iliskiler__critical_geopolitics_and_international_relation 

Erişim tarihi: 08.02.2020.  
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algılanışı ile direnmekte ve klasik jeopolitiğin hegomonik tasavvurunu 

coğrafya ile pekiştirmesine analitik ve metodolojik bir karşı tavır 

sergilemektedir. 

Bu bağlamda Tuathail’in,63 Foucaultcu biyo/iktidar perspektifinden 

hareketle jeo-iktidar kavramsallaştırması yaparak post-yapısalcı bir 

yaklaşım sergilemektedir. Tuathail’e göre, eleştirel jeopolitikle küresel 

siyasetin coğrafi kombinasyonu ve anlamı abartılan jeopolitiğin 

hiyerarşik tahakkümü açığa çıkarılmalıdır. Bu nedenle coğrafyanın dış 

politikanın asli ve değişmez bir öğesi olmasının ötesinde, araştırma, 

düzenleme ve yeniden üretme kapasitesi ile mekânın hem entelektüel 

hem de metodolojik olarak sorgulanması gerekmektedir.64  

Jeopolitiğin kavramsallaştırılması, kültürel uygulamanın yorumlanışı 

ve ontolojik iddiaların söylemsel inşası, uluslararası politikanın zorunlu 

olarak bağlamsal, çatışmalı ve dağınık mekânsallığını ön plana 

çıkartmaktadır. Bu nedenle eleştirel jeopolitik, dünya siyasetinin 

oluşumuna neden olan coğrafi varsayımlara, söylemlere ve sembollere 

yoğunlaşmaktadır.65 Bu noktada küresel güçlerin olayları dünya 

çapında etkileme yeteneği, hegemonun konumlarını sürdürme amacı, 

 
63Coğrafya, devlete yönelik argümanlarında geleneksel rolünün ötesine 

geçememektedir. Buna karşılık, Tuathail eleştirel teori yaklaşımı çağrısında bulunur; 

eleştirel teori yaklaşımı, ‘barış’, ‘şiddet’ ve ‘sağduyu’ anlayışlarını ve uygulamalarını 

sorgulamayı gerektirmektedir. Tuathail uluslararası barış hareketlerinin ve onlarla 

bağlantılı aydınların Soğuk Savaş’ın ötesinde düşünmek ve hareket etmek isteyen, 

yapısal şiddetin uluslararası sorunlarına O'Loughlin ve van der Wusten tarafından 

önerilen sorun çözme, devlet odaklı araştırma gündeminden daha ümit verici bir 

meydan okuma sunmaktadır. Dalby, “Critical Geopolitics…, s. 271.  
64 Toal, “Eleştirel…, Erişim tarihi: 08.02.2020. 
65 Michel Foucault, Söylemin Düzeni, çev: Turhan Ilgaz, İstanbul Hil Yayınları, 1987, 

ss. 33-34. 
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dünyanın çoğunu etki alanları altına alabilecek şekilde pekiştirme 

eğilimleri bu argümanı desteklemektedir. Dolayısıyla siyasi aktörlerin 

uluslararası siyaseti mekânsallaştırdığı ve belirli mekânlar ile 

karakterize edilen dünyanın semboller ve söylemlerle temsil ettiği 

uygulamaları aydınlatmayı ve açıklamayı amaçlamaktadır.  Örneğin, 

Renkli Devrimler, Arap Baharı, 11 Eylül, İslamofobi, Haydut 

Devletler, Asimetrik Savaş gibi kavramlara yüklenen anlamların 

aralarına serpiştirilen realite, hangi pencereden bakılırsa faklı açılara 

işaret etmektedir. Bu çerçevede söylem, Foucault’a göre “tüm dünyayı 

ve insanları şekillendiren ve karşı sözler söylendiğinde dahi dışına 

çıkılamayan, ancak sınırları belirlenebilecek ve temeli sarsılabilecek 

olan düşünceler, inanışlar, yargılar, değerler, semboller, kelimeler, 

harfler, kurumlar, normlar ve geleneklerden oluşan ve içerisinde birçok 

güç ilişkilerini bulunduran devasa ve yaşayan bir organizmadır.”66  

Görüldüğü gibi eleştirel jeopolitik, söylemler ile coğrafyanın güç/bilgi 

bağlantısının araştırılması gerektiğini ve böylece sosyal ve politik 

yaşamın söylemler yoluyla nasıl inşa edildiğini algılamamıza katkı 

sağlayacaktır. Dahası sembolizmin, metaforların ve kinayelerin 

kullanılması, politik anlayışın şekillenmesinde çok önemli 

görülmektedir. 

Eleştirel jeopolitik açıkça tanımlanmamakla birlikte, politik 

uygulamanın bölgesel tanım ile bağlı olduğu süreçlere ilişkin pek çok 

 
66 Ozan Örmeci, Solda Teoriler ve Tarihsel Tartışmalar, İstanbul: Ozan Yayıncılık, 

2009, s. 57’den aktaran Sibel Özsavaş Atay, “Klasik Jeopolitik Yaklaşımlar ve 

Eleştirel Jeopolitik Söylem”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 8 (2), s. 151. 
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alana odaklanmakla birlikte, çoğunlukla sosyal bilimlerde devletçi 

iktidar anlayışını sorunsallaştırmıştır. Eleştirel jeopolitik, küresel 

yönetişimin ortaya çıkan biçimlerinin mekânı yok etmediği aksine, 

küresel olarak mekânsal farklılaşmayı artırdığını savunmaktadır. 

Devlet açısından, ele alınması gereken kilit sorular, bazı genel veya 

evrensel anlamda devlet egemenliğinin gerçek kaynakları, anlamları 

veya sınırları ile ilgili değil, daha spesifik olarak devlet gücünün 

bölgesel ve bölgesel olmayan biçimlerde nasıl söylemsel ve pratik 

olarak üretildiği ile ilgilidir. Ayrıca, bölgesel entegrasyon ve 

farklılaşmanın artan karmaşıklığına da dikkat çekmekte ve bölgeciliğin 

üretildiği ve sürdürüldüğü çok katmanlı sosyo-ekonomik ve kültürel 

süreçleri ifade etmektedir.67 Dolayısıyla, ideoloji ve ekonomik gücün 

ötesinde, devlet ve devlet araçları, disiplinsel iktidarın işleyişi 

tarafından belirlenmekte ve Foucault’nun biyo/iktidar 

kavramsallaştırması yaşamın içinde her yerde etkin olarak var 

olmaktadır.68  

Dünya politikasının devlet temelli analizinden sapma, sosyal 

bilimlerdeki öznellik ve kimliğe olan ilgiyle bağlantılıdır. Eleştirel 

jeopolitik, önceden verilen konuların kimliklerini veya eylemlerini 

incelemez, daha ziyade politik konuların ilk önce oluşma süreçlerini 

araştırmaktadır. Eleştirel jeopolitik, egemen devletin temelinin, 

egemenlik, güvenlik ve kimlik söylemleri olmadığını, ancak bu 

 
67 Kuus, “Critical…”, s. 7. 
68 Himmet Hülür, “İktidar/Bilgi Sarmalı: Michel Foucault’da Disiplinsel Doğruluk ve 

Özne”, Ekev Akademi Dergisi, 12, 2008, s. 35.  
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söylemlerin etkisi olduğunu göstermektedir.69 Bu bağlamda Foucault’a 

göre, egemen devlet, “daha çok, üretkendir: o bireyleri, öznellik 

biçimlerini, farklı kimlik çeşitlerini, davranış kalıplarını, eylemeleri, 

arzuları, inançları üretir. İktidar bireyleri niteler, bireyi kendi gerçek 

benliğinin yansıması olarak kavramak ve inanmak zorunda olduğu 

kimliğine bağlar.”70 Dolayısıyla devlet kimliği ve çıkarları dış 

politikadan önce gelmez ancak dış politika uygulamaları ile 

şekillenmektedir. Buradaki temel amaç devleti bir nesne olarak almak 

değil, çok sayıda uygulamalarla devlet yönetimini temel almak ve 

siyasal öznellik ve konunun biçimlenmesindeki ulusal çıkarın bir 

parçası olarak, kimlik politikalarında biz ve ötekinin, coğrafi sınırlarda 

bizim ve onların koordinatlarını belirlemiş olmaktır.   

Eleştirel jeopolitiğin temsilcilerinin çalışmalarında, klasik/geleneksel 

jeopolitiği pratik, formel ve popüler bir modelleme çerçevesinde 

analize tabi tuttukları görülmektedir. Klasik jeopolitiğe hizmet eden 

akademisyen ve uzmanlardan oluşan entelektüellerin realist 

politikalarının devletçi mekanizmalara uygulanması formel jeopolitik 

olarak nitelendirilirken, pratik jeopolitik, siyasi liderlerin, diplomatların 

ve dışişleri temsilcilerinin eylemlerine yönelik analizleri dikkate 

almaktadır. Popüler jeopolitik ise, medya ve kültürel materyallerin 

jeopolitikle etkileşimi üzerinde durmakta ve hegemonun söylemler 

vasıtasıyla insanı, mekânı, zamanı, olayları nasıl normalleştirdiğine 

 
69 Merje Kuus, “Critical Geopolitics”, University of British Columbia, s. 9.  

http://www.isacompss.com/info/samples/criticalgeopolitics_sample.pdf, Erişim 

tarihi: 12.02.2020. 
70 Johanna Oksala, “Cyberfeminists and Women: Foucault’s Notion of Identity”, 

Nora, No. 1, Vol. 6, 1998, s.s. 39-47,’den aktaran, Hülür, “İktidar…, s. 160. 
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işaret etmektedir.71 Bu bağlamda eleştirel jeopolitik klasik jeopolitik 

eleştirilerinde bu modelleme üzerinde dururken birbirinden bağımsız 

değil birbirine girift bir analiz sürecine girmekte ve Robert Kaplan, 

Samuel Huntington, Thomas Friedman veya Thomas Barnett gibi 

popüler analistlerin çalışmalarını araştırmakta ve Uluslararası İlişkiler 

içindeki devletçi entelektüelleri eleştirel analizlere tabi tutmaktadır.  

Görüldüğü üzere eleştirel jeopolitik, klasik jeopolitiğin kültürel 

kökenlerini, önyargılarını ve teorik sınırlamalarını daha iyi anlamaya 

yardımcı olan pek çok çalışma ile klasik jeopolitiğin epistemolojik 

varsayımlarını ve ontolojik taahhütlerini yeniden gözden geçirmeyi, 

değiştirmeyi ve dönüştürmeyi amaçlamıştır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Jeopolitik, zaman içerisinde teorik olarak zenginleştirilmiş, değişen 

zaman ve mekân bağlamında tanımlanmış ve rafine edilmiştir. Kıta 

Avrupası’ndan Amerika’ya uzanan çeşitli düşünce okulları jeopolitiğin 

kapsamını ve algısını genişletmiştir. Böylece jeopolitik, dış politika 

stratejilerinin uygulayıcıları ve araştırmacıları için uluslararası siyasi 

meseleler, ulus devletlerin bölgesel, kıtasal ve uluslararası düzeyde dış 

politika davranışları hakkında daha iyi bir anlayış oluşturmak için 

kullandıkları bir araç olmuştur. Bu bağlamda, klasik-eleştirel jeopolitik 

tartışmasının ortaya çıkışı, jeopolitiği anlamada önemli bir rol almıştır.  

 
71 Kuus, “Critical…”, s. 14.; Necati Anaz, “Siyasi Coğrafyada Disipliner Gelişmeler 

ve Türkiye’de Siyasi Coğrafya Çalışmaları”, Lütfi Sunar (ed.), Sosyal Bilimlerde Yeni 

Eğilimler, Ankara: Nobel Yayınevi, s. 198.  
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Klasik jeopolitiğin öngördüğü gibi ulus-devlet, varlığı, gelişmesi ve 

yok oluşu ile yaşam alanı, kaynakları ve amaçları açısından bir varoluş 

döngüsü içerisinde canlı bir organizmadır ve benzer bir yaşam alanı için 

rekabet eden başka organik ulus devletlerle de etkileşim, rekabet ve 

çekişme içerisindedir. Bu döngü içerinde jeopolitik, modern 

ekonomiler ve teknolojik gelişmelerle bölge, nüfus, stratejik konum ve 

doğal kaynaklar da dâhil olmak üzere coğrafi bileşenlerin devletler 

arasındaki ilişkiyi ve küresel kontrol savaşını nasıl etkilediğiyle 

ilgilidir. 

Uluslararası sistemin anarşik yapısı içerisinde, ayrı siyasi birimler 

olarak hayatta kalma ve egemenliklerini sürdürme amacıyla güce sahip 

olan birincil aktörler devletlerdir. Bu bağlamda devletçi realist 

politikalar ekseninde klasik jeopolitiğin temel argümanı her devletin 

dünyadaki etki alanını genişletmeye yönelik dış politika stratejisini 

belirleme ve bu noktada coğrafyanın zorunlu bir rolü olduğu bilinciyle 

hareket etme olgusu üzerine şekillenmiştir. Eleştirel jeopolitik ise, 

klasik jeopolitiğin temel varsayımlarını yeniden gözden geçirmeyi 

amaçlamıştır. Bu doğrultuda eleştirel jeopolitik, mekânın ötesine 

uzanarak her şeyi söylem merceğinden geçirmiş ve hegemonik 

jeopolitik söylemi yapı bozumuna/yapı sökümüne tabi tutmuştur. 

Dolayısıyla eleştirel jeopolitik hegemonun hâkimiyetini korumak için, 

kendi çıkarlarına ayrı ayrı hizmet etmek için belirlediği bir strateji veya 

bir söylem olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede, Uluslararası 

İlişkilere hâkim Batı hegemonyasının söylemi dikkate alındığında, 

hegemonun görevlerini meşrulaştırma ve statülerini ve etki alanını 
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koruma için dost/düşman ikilemine dayanan söylemlere ihtiyaç 

duyduğu ve bu çerçevede tehditler ve tehlikeler yaratıldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, her zaman tehdit ve tehlikelerden ibaret 

olmasa da egemen güçlerin bir inşası vardır ve hegemonun gerçeği 

şekillendirme süreci, söylemi şekillendirme süreciyle bağlantılıdır.  

Görüldüğü üzere klasik jeopolitiğin eleştirisi, araştırmacıları jeopolitik 

olgusuna başka bir noktadan bakmaları için gerekli verileri 

hazırlamıştır. Bu bağlamda klasik jeopolitiğin realist bakış açısıyla her 

zaman daha ön planda olacağı gerçeği ile eleştirel jeopolitiğin 

değiştirici ve dönüştürücü etkisinin mekâna ve söyleme kattığı 

yaklaşımı tutarlı bir şekilde bir arada yapılandırmak Uluslararası 

İlişkiler disiplinine ve hegomon güçlerin dış politika yapıcıları ve 

uygulayıcılarına katkı sağlayacaktır.   
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GİRİŞ 

Klasik/geleneksel jeopolitik teorilerin her biri farklı jeopolitik eksenleri 

ve kara, hava, deniz, uzay gibi farklı mekânları önceleseler de birtakım 

ortaklıklara sahiptirler. İlk olarak bu teorilerin hepsi yaklaşımlarının 

merkezine uluslararası aktör olarak devleti koymaktadır. Dolayısıyla 

klasik jeopolitik teorilere göre Uluslararası İlişkiler’in etkin, etkili ve 

yegâne aktörü devlettir.72 İkinci olarak bu yaklaşımların devleti 

kavrayış biçimlerinde de oydaşma söz konusudur. Öyle ki klasik 

jeopolitik teorilere göre devlet; rasyonel ve yekvücut olarak karar 

veren; yaşayan bir organizma gibi içinde bulunduğu çevreyi 

genişleterek değiştirmeye çalışan bir yapıdadır.73 Üçüncü olarak klasik 

jeopolitik teoriler sundukları deterministik korelasyonlar ile yayılmacı 

eğilimler gösteren/göstermek isteyen devletler için geleceği işaret 

edebilen projeksiyonlardır. Son olarak bu teoriler bizatihi bu 

özellikleriyle Uluslararası İlişkiler’de coğrafyanın suiistimali olarak 

görülmüşlerdir.74   

Bununla birlikte ABD dış politikasının Soğuk Savaş dönemindeki 

pratiğini klasik jeopolitik teoriler kapsamında irdelemek mümkündür. 

Çünkü klasik jeopolitik kuramların yayılmacılık yönünde manipüle 

edilebilecek olan varsayımları ile II. Dünya Savaşı sonrasındaki ABD 

dış politikasının genel gidişatı örtüşmektedir. Başka bir anlatımla dış 

 
72 Christopher J. Fettweis, “On Heartlands and Chessboards: Classical Geopolitics, 

Then and Now”, Orbis, Vol. 59, Issue 2, 2015, s. 234.  
73 Sören Scholvin, “Geopolitics An Overview Of Concepts And Empirical Examples 

From International Relations”, FIIA Working Paper, April 2016, s. 8.  
74 Şaban Çalış ve Erdem Özlük, “Jeopolitik: Mekânın Siyasallaştırılması ve Suiistimal 

Edilmesi”, Zeynep Dağı (ed.), Uluslararası Politikayı Anlamak, İstanbul: Alfa, 2007. 
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politika anlamında küresel eğilimleri Soğuk Savaş döneminde daha 

belirgin hale gelen ABD bu eğilimlere dair kuramsal yaklaşımları klasik 

jeopolitik teorilerde bulmuştur. İkinci olarak klasik jeopolitik teoriler 

devletler nezdinde ve dış politika alanında geleceğe yönelik 

projeksiyon oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu haliyle klasik 

jeopolitik kuramlar küresel hegemonyasını aşamalı olarak ve 

hesaplayarak inşa eden ABD için işlevsel olmuştur. Üçüncü olarak 

S.S.C.B. Soğuk Savaş süresi boyunca toprak kazanımı gibi somut 

hedefler peşinde koşmuştur.75 Dolayısıyla S.S.C.B.’nin toprak edinme 

ve nüfuz kurmaya dayalı somut kazanç elde etme girişimlerinin 

jeopolitik çerçevesinde değerlendirilmesi ve buna yönelik karşı 

jeopolitik girişimlerde bulunulması ABD dış politikası için bu dönemde 

vazgeçilmez bir unsurdur.  

Sıralanan bu unsurlar klasik jeopolitik teorilerin pratikteki 

yansımalarını tahlil etmek için ABD dış politikasının işlevsel olduğunu 

göstermektedir. Çalışma kapsamında ABD dış politikasının Soğuk 

Savaş dönemindeki pratiğini incelemenin de bir takım sebepleri 

bulunmaktadır. İlk olarak klasik jeopolitik teorilerin önemli bir kısmı 

Soğuk Savaş döneminde gündeme gelmiştir. Çünkü Soğuk Savaş 

dönemi kara, hava, deniz ve uzay alanlarında küresel hegemonya 

mücadelesinin yürütüldüğü bir sürece karşılık gelmektedir. İkinci 

olarak Soğuk Savaş olarak adlandırılan süreç Amerikan dış 

politikasındaki küresel hegemonya inşa etme çabasının en görünür 

 
75 Joseph S. Nye ve David A. Welch, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, çev. 

Renan Akman, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011, s. 211.  
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olduğu dönemdir. Üçüncü olarak Soğuk Savaş döneminin 

dehşet/terör/MAD dengesiyle belirginleşmesi de tarafların dış politika 

hamlelerini bir oldubittiyi andıran -örneğin küresel savaş- şekillerde 

yapmalarını engellemiştir. Yani bu dönemde her iki süper güç de klasik 

jeopolitik teorilerde önem atfedilen jeopolitik eksenlerde yaptıkları 

hamlelerle üstünlüğü ele geçirmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla bu 

durum da bahse konu klasik jeopolitik teorilerin yoğun bir şekilde 

Soğuk Savaş döneminde gözlemlenmesine imkân sağlamaktadır. Son 

olarak Soğuk Savaş tarihi incelendiğinde süper güçlerin vekâlet 

savaşları şeklinde karşı karşıya geldikleri coğrafyalar da klasik 

jeopolitik teorilerde önem atfedilen yerler olmuştur. Örneğin Kore 

Savaşı, Vietnam Savaşı, Süveyş Krizi ve Küba Krizi bu kapsamda 

değerlendirilebilir.  

Tüm bu noktalardan hareketle çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Soğuk Savaş döneminin klasik jeopolitik teorilerin uygulanmasına 

imkân veren doğası çalışmanın ilk bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü 

ABD dış politikasını klasik jeopolitik teoriler kapsamında 

değerlendirmeye imkân veren en önemli motivasyonlardan bir tanesi 

bizatihi Soğuk Savaş’ın kendisidir. Yani ABD dış politikasının Soğuk 

Savaş dönemindeki seyrini klasik jeopolitik teoriler açısından 

incelenmesini mümkün kılan unsur yalnızca ABD’nin bu dönemde 

hegemonik küresel mücadeleye açık bir şekilde girişmesi ile 

açıklanamaz. Çalışmanın ikinci bölümünde ise ABD’nin Soğuk Savaş 

dönemindeki dış politikası klasik jeopolitik teoriler kapsamında 

incelenmiştir. Literatür incelendiğinde bu dönemdeki ABD dış 

politikasının genel olarak tek bir klasik jeopolitik teori kapsamına 
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sokulduğu -örneğin Kenar Kuşak Teorisi- görülmektedir. Ancak 

ABD’nin bu dönemdeki hegemonya mücadelesi hem tek bir kurama 

indirgenemeyecek kadar çok boyutlu ve çok kapsamlıdır hem de Soğuk 

Savaş’ta tüm dünyanın yaşadığı nükleer kış senaryolarına dair korkular 

dış politikada tek bir kuramdan ziyade birçok değişkeni –yani aslında 

birden fazla teoriyi- dikkate almayı dayatmaktadır. Dolayısıyla ABD 

dış politikasının Soğuk Savaş dönemimdeki seyrinin klasik jeopolitik 

teoriler kapsamında irdelendiği ikinci bölümde tek bir teoriden ziyade 

birden fazla teori göz önüne alınmıştır.         

1. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNİN KLASİK JEOPOLİTİK 

KURAMLARIN UYGULANMASINA İMKÂN VEREN DOĞASI  

Soğuk Savaş olarak adlandırılan sürecin başlangıcı konusunda herhangi 

bir mutabakat yoktur. Soğuk Savaş’ın ne zaman başladığının tespit 

edilmesi ise çalışma kapsamında ABD dış politikasına dair hangi 

dönemin ele alınacağının belirlenmesi için önemlidir. Soğuk Savaş’ın 

ne zaman başladığına dair farklı yaklaşımları geleneksel ve revizyonist 

tarihsel anlatı olarak tasnif etmek mümkündür.76 Bunlardan geleneksel 

anlatıya göre Soğuk Savaş’ın başlangıcı II. Dünya Savaşı sonrasındaki 

örneğin Truman Doktrini (12 Mart 1947) ve Marshall Planı (5 Haziran 

1947) gibi bir dizi olaya dayanmaktadır. Bu çerçevede II. Dünya 

Savaşı’nda Almanya’ya karşı birlikte hareket eden ABD ve S.S.C.B. 

savaş sonrasındaki yenidünya düzeninin inşasında Polonya sorunu, 

Berlin sorunu, atom bombası sorunu ve ideolojik zıtlıklar gibi konular 

 
76 Adewunmi J. Falode ve Moses J. Yakubu, “A New Historiography of the Origins 

of the Cold War”, Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 9, No. 2, 2019, s. 

101.  
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sebebiyle ayrı düşmüştür. Dolayısıyla sıralanan bu ihtilaflı konularda 

iki süper gücün takındığı farklı tutum ve her birinin kendi dünya 

görüşünü evrensel kabul ederek dünyaya pazarlaması Soğuk Savaş 

olarak adlandırılan süreci başlatmıştır.77 Soğuk Savaş tarihinin bu 

geleneksel anlatısında dikkat çeken bir diğer husus ise sürecin 

gelişiminden büyük ölçüde S.S.C.B. yayılmacılığının sorumlu 

tutulmasıdır. Zaten Soğuk Savaş’ın başlangıcı olarak Truman 

doktrininin ve Marshall Planı’nın seçilmesi bu sebepledir. Zira II. 

Dünya Savaşı sonrasında S.S.C.B.’nin örneğin Doğu Avrupa’daki 

yayılmacı eğilimlerine yönelik ABD’nin verdiği bu tepkiler Soğuk 

Savaş’ı başlatmıştır.78   

Soğuk Savaş’ın revizyonist tarihsel anlatısında ise ön planda olan 

S.S.C.B. değil ABD yayılmacılığıdır. Bu yaklaşıma göre Soğuk 

Savaş’ın başlangıcını Bolşevik Devrimi’ne (25 Ekim 1917 / 7 Kasım 

1917) kadar götürmek mümkündür. Öyle ki ABD’nin bu yıllardaki dış 

politikası izolasyonist olarak değerlendirilmesine rağmen, ABD diğer 

Batılı güçlerle birlikte Kızıl Ordu karşısındaki Beyaz Ordu’yu 

desteklemiştir.79 Devrimden sonra ABD’nin S.S.C.B.’yi 1933 yılına 

kadar tanımaması da II. Dünya Savaşı’ndan çok önce iki devlet 

arasındaki rekabet koşullarının ortaya çıktığını göstermektedir.80 

 
77 Odd Arne Westad, “The New International History of the Cold War: Three 

(Possible) Paradigms”, Diplomatic History, Vol. 24, No. 4, 2000, s. 562.  
78 Mustafa Salep, “II. Dünya Savaşı Yıllarında Sovyet Dış Politikası ve Sovyet 

Emperyalizmi”, History Studies, Vol. 4, Issue 4, 2012, s. 320.    
79 Yunus Ekici, “Bolşevik İhtilali’nin Ortaya Çıkması ve Sebepleri”, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 2017, s. 270.  
80 Richard Gribble, “United States Recognition of Soviet Russia: 1917-1933, Church 

and State Responses”, American Catholic Studies, Vol. 119, No. 4, 2008, ss. 21-51.  
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Benzer şekilde S.S.C.B.’yi II. Dünya Savaşı’ndan önce Alman-Sovyet 

Saldırmazlık Paktı’na (Molotov-Ribbentrop Paktı / 23 Ağustos 1939) 

iten sebeplerin başında onun ABD ve Batılı devletlere karşı duyduğu ve 

henüz devrim sürecinde tohumları ekilen derin şüphe bulunmaktadır. 

Çünkü bu dönemde Stalin Batılı devletlerin iki sistem dışı devleti (Nazi 

Almanyası ve komünist S.S.C.B.) birbirlerine kırdırmak niyetinde 

olduklarını düşünmüş ve onlardan önce hareket etmek istemiştir.81 Yine 

bu tarihsel anlatıya göre taraflar arasında II. Dünya Savaşı esnasında 

ortaya çıkmaya başlayan ve nihayetinde Soğuk Savaş’a sebebiyet veren 

güvensizliğin müsebbibi de ABD’dir. Zira ABD, örneğin S.S.C.B. 

Almanya’nın saldırısı altında iken -yani S.S.C.B.’nin en fazla ihtiyaç 

duyduğu zamanda- ikinci cephenin açılmasını geciktirmiştir.82 

Görüldüğü üzere bu tarihsel anlatıda dikkat çeken hususlar; ABD’nin 

henüz II. Dünya Savaşı başlamadan önce küresel hegemonik politikalar 

gütmeye başladığı, bunun S.S.C.B.’de derin bir şüphe yarattığı ve 

ABD’nin küresel angajmanına meşru zemin hazırlamak için 

S.S.C.B.’yi şeytanlaştırdığıdır.83  

Çalışma kapsamında Soğuk Savaş’ın başlangıcı noktasında 1945 

sonrasındaki gelişmeler üzerinde durulmuştur. Ancak bunun sebebi 

tarihsel anlatılar arasında yapılan seçim değildir. Çünkü böyle bir seçim 

söz konusu olsaydı revizyonist tarih yaklaşımı Soğuk Savaş konseptine 

 
81 Daniel Kowalsky, “Soviet Foreign Policy from the Spanish Civil War to the 

Molotov-Ribbentrop Pact, 1936–1939, Dictatorships & Democracies”, Journal of 

History and Culture, No: 7, 2019, ss. 69–96. 
82 John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş: Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, çev. 

Dilek Cenkçiler, İstanbul: YKY, 2008, ss. 26-27.  
83 Engin Akçay ve Özdemir Akbal, “ABD Güvenlik Politikasında Söylem ve Pratik”, 

Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 22, 2013, s. 18.   
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uygun bir açıklama olarak tercih edilirdi. Dolayısıyla çalışma 

kapsamında 1945 sonrasının analiz için tercih edilmesinin nedeni ve 

Soğuk Savaş’ın klasik jeopolitik teorilerin uygulanmasına imkân veren 

doğası; Soğuk Savaş’ın ayırt edici tanımlamasıyla ilgilidir. Tarihsel 

anlatısında bir mutabakatın bulunmaması gibi Soğuk Savaş’ın 

betimlenmesinde de bir oydaşma söz konusu değildir. Ancak çalışmada 

Soğuk Savaş’a dair yapılacak betimleme aynı zamanda klasik jeopolitik 

teorilerin neden bu dönemde yoğun bir şekilde kullanıldığı sorusunun 

cevabını verecektir.  

Bazı düşünürlere göre Soğuk Savaş adı üzerinde sıcak bir savaşa 

varmayan mücadeledir. Zira Soğuk Savaş döneminde küresel ve 

merkezinde ABD-S.S.C.B. rekabetinin yattığı sıcak bir savaş 

yaşanmamıştır.84 Ancak Soğuk Savaş döneminde uydu devletler 

üzeninden yürütülen vekâlet savaşlarının (örneğin Kore ve Vietnam 

Savaşları) varlığı bu tanımı eksik bırakmaktadır. Çünkü ABD ve 

S.S.C.B. arasındaki mücadeleyi temsil eden Soğuk Savaş küresel 

anlamda olmasa da bölgesel-yerel düzeyde ve vekâlet savaşları şeklinde 

yer yer sıcak savaşa doğru evrilmiştir.85 Aynı tanıma göre Soğuk Savaş 

döneminde ABD ve S.S.C.B.’nin askeri kuvvetleri herhangi bir 

cephede karşı karşıya gelmekten çekinmiştir. Oysa son dönemde 

yapılan araştırmalar örneğin Kore Savaşı’nda (1950-1953) ABD ve 

S.S.C.B. hava kuvvetlerinin gökyüzünde karşı karşıya geldiklerini 

 
84 Geoffrey S. Smith, “Hot War, Cold War, New War”, The International History 

Review, Vol. 25, No. 1, 2003, ss. 108-118.  
85 Andrew Mumford, “Proxy Warfare and the Future of Conflict”, The RUSI Journal, 

158:2, 2013, ss. 40-41.  
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göstermektedir.86 Dolayısıyla Soğuk Savaş’ı sıcak bir savaşın 

yaşanmadığı dönem olarak değerlendirmek Soğuk Savaş’ı ayırt edici 

yanıyla betimlemek konusunda yetersizdir.    

Bir diğer tanımlamaya göre Soğuk Savaş ideolojilerin ve yaşam 

tarzlarının rekabetidir. Buna göre iki süper güç sahip oldukları iki 

evrensel ideolojiyi (kapitalizm ve komünizm) dünyanın geri kalanına 

pazarlamaya çalışmıştır. Hatta bu iki yaşam tarzının mağaza 

vitrinindeki metalar gibi kendilerini dünyanın geri kalanına sunması 

örneğin Almanya ve Berlin gibi bölünmüş alanlarda daha çok 

gözlemlenmiştir.87 Berlin Duvarı’nın yıkılması da Soğuk Savaş’ın 

ideolojilerin mücadelesi şeklinde kavranması ve dolayısıyla Soğuk 

Savaş’ın sona ermesinin temsili olarak değerlendirilmiştir. Çünkü 

Berlin Duvarı komünist yaşam tarzı yerine kapitalist yaşam tarzını 

benimseyen Doğu Almanya halkının Batı Almanya’ya geçmeye 

başlaması üzerine inşa edilmiştir (13 Ağustos 1961).88 Bu haliyle Berlin 

Duvarı’nın yıkılması (9 Kasım 1989) kapitalist yaşam tarzının 

komünist yaşam tarzı karşısındaki zaferi olarak görülmiştir. Dolayısıyla 

bu tanımlamada öne çıkan husus Soğuk Savaş döneminde diğer 

devletler nezdinde görücüye çıkan kapitalizmin ve komünizmin; kültür, 

yaşam biçimi, sinema, ekonomi, giyim tarzı, müzik vs gibi 

 
86 Gaddis, a.g.e., s. 61.  
87 Mandy Tröger, “U.S. Pop Culture Decontextualized: Neoliberalist Ideologies in 

Socialist East Germany”, Spectator, 34:1, 2014, ss. 10-17.  
88 Ayşe Ceren Bilge ve Koray Güler, “Berlin Duvarı: Utanç Duvarı’ndan Anıta”, 

Mimarist, Yıl 16, Sayı 56, 2016, ss. 57-58.   



 

 63 

unsurlarıdır.89 Ancak bu tanımda göz ardı edilen ilk nokta Uluslararası 

İlişkiler’de ideolojiye dayanan mücadelenin Soğuk Savaş ile 

başlamadığıdır. Zira II. Dünya Savaşı’nda önce de ideolojiler 

komünizm ve faşizm şeklinde uluslararası arenada devletlerin dış 

politikalarını şekillendiren unsurlar olarak ortaya çıkmıştır.90 Bu 

tanımlamada göz ardı edilen ikinci nokta ise her iki devletin etrafında 

kümelenen uydu devletlerin bahse konu yaşam tarzlarını her zaman 

içselleştirerek tercih etmedikleridir. Çünkü bu dönemde ABD ve 

S.S.C.B. etrafında kümelenen devletlerden bazıları ya diğer kutuptan 

yöneltilen tehdit dolayısıyla ya da havuç-sopa politikasıyla ittifaklara 

dâhil olmuşlardır. Hatta bu devletler sistem dışında hareket ettikleri 

takdirde blok liderleri tarafından cezalandırılmışlardır. Türkiye’nin 

1974 yılından sonra maruz kaldığı ABD ambargosu,91 

Çekoslovakya’nın 1968’de S.S.C.B. tarafından işgal edilmesi,92 

ABD’nin liberal demokratik değerlere sahip olmadığı halde 

desteklediği askeri ve otoriter rejimler bu iddianın en temel 

göstergesidir.93 Dolayısıyla Soğuk Savaşı salt ideolojik mücadele 

olarak görmek de tanımlama açısından yeterli değildir.     

 
89 B. Ayça Ülker Erkan, “Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği Arasındaki 

Soğuk Savaş Yıllarında Amerikan Dış Politikası”, CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2010, s. 192.  
90 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara: İmge Kitabevi, 2012, ss. 114-116.  
91 Tayyar Arı, Yükselen Güç: Türkiye-ABD İlişkileri ve Ortadoğu, Bursa: MKM 

Yayıncılık, 2010, s. 13.  
92 Harun Bodur, Krolonojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 

2013, ss. 684-685.  
93 Demirhan Fahri Erdem ve Çiğdem Erdem, “Ortadoğu’da Otoriter Rejimler: 

Ortadoğu Arap Toplumları’nın Tarihsel, Siyasal Ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 

Üzerinden Bir Değerlendirme”, Akademik Orta Doğu, Cilt 7, Sayı 14, 2013, s. 222.   
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Bir diğer tanımlamaya göre Soğuk Savaş’ı betimlemek için 

kullanılabilecek ayırt edici kavram nükleer silahlar ve bu kapsamda 

gelişen silahlanma yarışıdır.94 Şüphesiz bu yaklaşım diğer ayırt edici 

tanımlamalara göre daha güçlüdür. Fakat dünya tarihi ve dünya harp 

tarihinin gösterdiği üzere her silah öncelikle kullanılmak üzere icat 

edilir. Ancak atom bombası icat edildiğinden bu yana yalnızca II. 

Dünya Savaşı’nda kullanılmıştır. Bu çerçevede atom bombasını 

kullanan ABD’nin amacı ise hem Japonya’nın savaşan durumunu 

sonlandırmak (6-9 Ağustos 1945, Hiroşima ve Nagazaki) hem de savaş 

sonrasındaki dünya düzeninin dizaynı konusunda S.S.C.B.’ye gözdağı 

vermektir.95 Bu durumda göze çarpan en önemli sorunsal bir silah 

olarak en temel varlık amacı kullanılmak olmasına rağmen nükleer 

silahların neden yalnızca iki kere kullanıldığıdır. Bununla birlikte 

Soğuk Savaş’a kadar devletlerin savaşa varacak olan rekabet 

durumlarında göz önüne aldıkları en temel prensip “ilk saldıran kazanır 

kültü”dür. Yani herhangi bir savaş durumunda seferberliğini en hızlı 

şekilde ilan eden ve dolayısıyla ilk saldıran devletin diğerini hazırlıksız 

yakalayarak savaşı kazanacağı düşüncesi96 Soğuk Savaş’a kadar 

devletlerarası ilişkilerde hâkim olmuştur. Bu kültün “Soğuk Savaş 

dönemine kadar” geçerli olduğu ifadesi önemlidir. Çünkü bu kült 

 
94 Erdem Denk, “Bir Kitle İmha Silahı Olarak Nükleer Silahların Yasaklanmasına 

Yönelik Çabalar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No 3, 2011, s. 99.  
95 Kadir Sancak, “21.Yüzyılda Güvenlik Sorunları: Bir Tehdit Unsuru Olarak Nükleer 

Silahlar”, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6, Issue 8, 2013, 

s. 509.  
96 Metin Aksoy ve Yasin Avcı, “Amerikan Diplomasisinde Değişimin ve Manevi 

Motivasyonu Sürekliliği: Soğuk Savaş Dönemi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, 2018, s. 6.  
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Soğuk Savaş döneminde de geçerli olsaydı örneğin her iki süper güç de 

ilk saldıranın kazanacağından hareketle diğerine yönelik saldırıyı 

ivedilikle başlatırdı. O halde Soğuk Savaş’ın ayırt edici özelliği ABD 

ve S.S.C.B.’yi ilk saldırmaktan alıkoyan mekanizmadır. Bu mekanizma 

aynı zamanda atom bombasının yalnızca iki kez kullanılmasının da 

sebebidir. Son olarak bu mekanizma Soğuk Savaş’ın klasik jeopolitik 

teorilerin uygulanmasına imkân sağlayan bir dönem olmasının nedenini 

de oluşturmaktadır.    

Soğuk Savaş’ı ayrıksı kılan, süper güçleri küresel bir sıcak savaştan 

ziyade kısmi vekâlet savaşlarıyla yetinmeye zorlayan, mevcut nükleer 

gücün “ilk saldıran kazanır kültü” çerçevesinde kullanılmasına mani 

olan ve klasik jeopolitik teorilerin bu dönemde daha yaygın 

kullanılmasına olanak sağlayan mekanizma “ikinci vuruş 

kapasitesi”dir. Buna göre ABD veya S.S.C.B.’den biri diğerini nükleer 

silahla yıkıcı bir şekilde vursa bile saldırıya uğrayan taraf bu yıkıcı 

saldırıya rağmen saldırıyı yapan tarafa karşı nükleer saldırı 

başlatabilmektedir. Başka bir deyişle ABD ve S.S.C.B.’nin sahip 

oldukları nükleer kapasite; taraflardan birinin diğerini -karşı taraftan bir 

karşı saldırı görmeyecek şekilde- yok etmesini engellemektedir ve bu 

da “ilk saldıran kazanır” kültünü boşa çıkarmaktadır.97 Bir fenomenin 

en ayırt edici özelliğini tespit etmek için o özellik olmadığı takdirde o 

fenomenin de olmayacağı düşünülerek bir arayışa girildiğinde, ikinci 

vuruş kapasitesi olmadan Soğuk Savaş’ın da olmayacağını tespit etmek 

 
97 Keith Payne, “Moving Beyond the Cold War's Nuclear “Balance of Terror”, 

Comparative Strategy, Vol. 23, Issue 2, 2004, ss. 121-123.  
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artık mümkün hale gelmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki Soğuk 

Savaş’ı betimlemek için kullanılan dehşet dengesi, terör dengesi ve 

MAD dengesi de ancak ve ancak ikinci vuruş kapasitesi söz konusu 

olduğunda anlam kazanmaktadır. 

Dolayısıyla çalışmanın bu bölümünün başında geleneksel tarihsel anlatı 

benimsenmemesine rağmen Soğuk Savaş için II. Dünya Savaşı sonrası 

dönemin gelişmelerinin dikkate alınması Soğuk Savaş’ın ancak ikinci 

vuruş kapasitesi ile var olabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 

O halde ABD-S.S.C.B. arasında 1917’den itibaren küresel bir rekabetin 

başladığını iddia etmek mümkün iken bunun Soğuk Savaş’a dönüşmesi 

ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 

ikinci vuruş kapasitesi ve ona bağlı olarak ortaya çıkan 

terör/dehşet/MAD dengesi Soğuk Savaş’ı betimlediği kadar klasik 

jeopolitik teorilerin bu dönemde yoğun bir şekilde uygulanabilmesinin 

de ilk sebebidir. Çünkü bu denge iki süper gücü bir oldubitti şeklinde 

cereyan edecek küresel hegemonik bir savaştan alıkoymuştur. Bunun 

yerine ABD ve S.S.C.B. küresel bir savaşa sebebiyet vermeyecek olan 

jeopolitik hamlelerle mücadele yürütmüşlerdir. Hatta Soğuk Savaş 

döneminde süper güçleri karşı karşıya getiren krizler her iki tarafın da 

hayati önem atfettikleri jeopolitik eksenlerde yaşanmıştır. Yani ABD 

ve S.S.C.B.’yi vekâlet savaşlarına veya açık askeri müdahaleye iten 

coğrafyalar da iki süper gücün kendileri için hayati gördükleri jeopolitik 

eksenlerde yaşanmıştır: Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Süveyş Krizi, 

Küba Krizi vb. 
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Klasik jeopolitik teorilerin Soğuk Savaş döneminde uygulama 

anlamında yaygınlık kazanmasının ikinci sebebi ise ilk sebeple 

bağlantılı olmakla birlikte daha spesifiktir. Bilindiği üzere Soğuk Savaş 

sürecinde ABD ve S.S.C.B.’nin nükleer silah edinme süreçleri ve bir 

aşamada birinin diğerine sağladığı üstünlük Soğuk Savaş’ın gidişatını 

da belirlemiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte nükleer silaha 

ilk sahip olan ABD’dir. Eylül 1942’de Manhattan Projesi’ni başlatan 

ABD 16 Temmuz 1945’te New Mexico yakınlarındaki Alamogordo’da 

atom bombasının ilk başarılı denemesini gerçekleştirmiştir. 

S.S.C.B.’nin Ağustos 1949’da ilk atom bombası denemesini 

gerçekleştirmesiyle ortaya çıkan denge ABD’nin bu sefer 1 Kasım 

1952’de Büyük Okyanus'taki Enewetak Mercan Adaları’nda ilk 

termonükleer bombayı (hidrojen bombası) patlatmasıyla yeniden 

bozulmuştur. S.S.C.B.’nin 22 Kasım 1955’te ilk termonükleer bombayı 

denemesinden sonra da ABD hala daha bu mücadeledeki ayrıcalıklı 

konumunu sürdürmüştür. Çünkü ABD S.S.C.B.’yi çevreleyen 

coğrafyaya (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) 

yerleştirdiği füze rampalarıyla S.S.C.B. coğrafyasını vurabilecek 

konumdadır.98 Oysa S.S.C.B.’nin kendi coğrafyasından ABD’yi direkt 

olarak hedef alması henüz mümkün değildir.  

S.S.C.B.’nin 4 Ekim 1957’de Sputnik 1’i uzaya fırlatmasıyla dehşet 

dengesi tesis edilmiştir. Çünkü Sputnik 1 ile S.S.C.B., olası bir nükleer 

savaş durumunda kendi topraklarından ABD’yi vurabileceğini 

 
98 Robert S. Norris ve Hans M. Kristensen, “Global nuclear weapons inventories, 

1945–2010”, Bulletin of the Atomic Scientists, 66:4, 2016, ss. 81-82.  
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göstermiştir.99 Taraflar arasında aşamalı olarak gerçekleşen ve 

nihayetinde dehşet dengesine varan nükleer yarışın Soğuk Savaş 

sürecine etkileri olduğu gibi bu durum klasik jeopolitik kuramların 

etkinliğini de arttırmıştır. Çünkü herhangi bir taraf nükleer yarış 

sürecinde -denge sağlanıncaya kadar- anlık olarak üstünlüğe sahip iken 

konvansiyonel güçler konusundaki denge ve konvansiyonel jeopolitik 

eksenler üzerinde daha az durulmuştur. Yani örneğin ABD nükleer 

yarış sürecinde önde iken S.S.C.B. ile ABD arasındaki konvansiyonel 

askeri güçler konusundaki kıyaslamaya ve diğer devletlerin 

konvansiyonel jeopolitik önemleri konusuna daha az kafa yormuştur. 

Ancak bir kere nükleer silahlar konusunda denge sağlandıktan sonra -

yani artık her iki süper güç de ikinci vuruş kapasitesi sebebiyle bu 

alanda hareketsiz kaldıktan sonra- konvansiyonel güçler ve 

konvansiyonel jeopolitik eksenler yeniden gündeme gelmiştir. Klasik 

jeopolitik teorilere bakıldığında ise bunların ekseriyetinin 

konvansiyonel coğrafi alanlara ve konvansiyonel askeri silahlara dair 

oldukları görülmektedir.100    

Örnek vermek gerekirse NATO’nun 1957 yılına kadar benimsediği 

topyekûn karşılık stratejisinden esnek karşılık stratejisine geçişi 

ABD’nin nükleer silahlar konusundaki üstünlüğü kaybetmesi ve dehşet 

dengesinin tesis edilmesiyle ilgilidir. Topyekûn karşılık stratejisine 

göre NATO, S.S.C.B.’den yöneltilen somut tehditlere elindeki tüm 

 
99 Arthur P. Cracknell ve Costas A. Varotsos, “Editorial and cover: Fifty years after 

the first artificial satellite: from Sputnik 1 to ENVISAT”, International Journal of 

Remote Sensing, 28:10, 2007, ss. 2071-2072.  
100 İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş 

Yansımaları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2, 2004, ss. 53-57.  
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güçlerle (nükleer silahlar dâhil) karşılık verecektir. Yani bu noktada 

S.S.C.B.’nin konvansiyonel ya da nükleer silahlarla saldırıya 

geçmesinin bir anlamı yoktur.101 İki süper güç arasında nükleer denge 

tam olarak tesis edildikten sonra ortaya çıkan esnek karşılık stratejisine 

göre ise NATO, S.S.C.B.’den yöneltilen tehdidin biçimine göre karşılık 

verecektir. Bir başka deyişle S.S.C.B.’nin hangi tür silahla tehditte 

bulunacağı NATO’nun vereceği karşılığın biçimini de 

belirlemektedir.102 İşte karşılıklı kesin imha dikkate alınarak geliştirilen 

esnek karşılık stratejisinden sonra ABD ve NATO’nun diğer devletlere 

bakışında konvansiyonel askeri güçler ve konvansiyonel jeopolitik 

bakış etkili olmaya başlamıştır. Çünkü nükleer silahlar konusunda bir 

kere denge sağlandıktan sonra bu alanda hareket etmek küresel bir 

felakete sebebiyet vereceğinden taraflar için konvansiyonel alanlardaki 

adımlar ve kıyaslama önem kazanmıştır. Bu çerçevede örneğin Soğuk 

Savaş dönemindeki NATO belgelerinde Türkiye için kullanılan ifade 

“Soviet barrier”dir. Şüphesiz bu tanımlama jeopolitik bir tanımlamadır. 

Çünkü bu betimlemeye göre Türkiye, S.S.C.B.’nin Avrupa’yı ele 

geçirmeye yönelik olası saldırısında sahip olduğu coğrafi derinlik ve 

konvansiyonel askeri güç ile Avrupa’ya doğru ilerleyecek olan S.S.C.B. 

ordularının askeri gücünü bir bariyer gibi azaltacaktır.103 Türkiye’ye 

yönelik bu bakışın da gösterdiği gibi ABD ve S.S.C.B. arasındaki 

 
101 John S. Duffield, “The Evolution of NATO's Strategy of Flexible Response: A 

Reinterpretation”, Security Studies, Vol. 1, Issue 1, 2008, ss. 132-156.  
102 Serhat Güvenç, “NATO’nun Evrimi ve Türkiye’nin Transatlantik Güvenliğe 

Katkıları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 12, Sayı 45, 2015, s. 105.  
103 Ayşe Ömür Atmaca, “The Geopolitical Origins of Turkish-American Relations: 

Revisiting the Cold War Years”, All Azimuth, Vol. 3, No. 1, 2014, s. 20.  
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dehşet dengesinin tesis edilmesi diğer devletlere yönelik bakışta klasik 

jeopolitik kavrayışın hâkim olmasını sağlamıştır.    

Soğuk Savaş döneminde klasik jeopolitik teorilerin yaygın 

kullanımının üçüncü sebebi ise mücadelenin yerküreye dair her 

mekânda yaşanmasıyla ilgilidir. Öyle ki Soğuk Savaş döneminde 

yeryüzünün hiçbir coğrafyasını bu mücadelenin dışında 

değerlendirmek mümkün değildir. Dolayısıyla ve genel kanının aksine 

Soğuk Savaş yalnızca Avrupa kıtasına özgü bir dönem değildir. Zira 

örneğin Soğuk Savaş’ı betimlemek için kullanılan “iron curtain” 

ifadesinin Asya kıtası nezdindeki muadili “bamboo curtain”dir.104 

Soğuk Savaş döneminde yeni bağımsız devletlerin iki süper güç 

arasındaki mücadeleye derhal konu edilmesi de az önce vurgulanan 

tespiti doğrulamaktadır.105 Dolayısıyla bu dönemde yer kürenin her 

alanı ve dünyanın tüm bölgeleri jeopolitik değerlendirmelere konu 

edilmiştir. Örneğin Soğuk Savaş döneminde Türkiye mevcut jeopolitik 

konumunu bir pazarlık olarak kullanma şansı bulmuştur.106 Benzer 

şekilde ve Süveyş Krizi’nde (1956) Cemal Abdül Nasır; Mısır’ın 

jeopolitik konumunu bir pazarlık aracı olarak kullanarak ve ABD ile 

S.S.C.B.’yi diğer kutba yaklaşacağı endişesini yaşatarak krizin sonunda 

İngiltere, Fransa ve İsrail’e nazaran kazançlı çıkmıştır.107 Hatta daha 

 
104 Priscilla Roberts, Behind the Bamboo Curtain: China, Vietnam, and the World 

Beyond Asia, Stanford: Stanford University Press, 2006.  
105 Faruk Sönmezoğlu, “Bağlantısız Üçüncü Dünyadan Çevre Ülkelerine”, İ.Ü. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No. 41, 2009, s. 4.  
106 Cihat Göktepe ve Süleyman Seydi, “Soğuk Savaş Başlangıcında Türk Dış 

Politikası”, Bilig, Sayı 72, 2015, ss. 198-199.  
107 M. Bürkan Serbest, “Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş 

Bunalımı”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, 2017, ss. 691-697.  
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önce de vurgulandığı üzere Soğuk Savaş dönemindeki ihtilaf 

alanlarının ekseriyeti klasik jeopolitik teorilerde önem verilen Doğu 

Avrupa, Kore, Vietnam, Küba gibi coğrafyalardır.    

Bununla birlikte Soğuk Savaş dönemindeki küresel mücadele yalnızca 

yerkürenin kara parçaları ile sınırlı değildir. Öyle ki denizler, hava ve 

hatta uzay da bu mücadelenin konusu olmuştur. Bu mekânsal çok 

boyutluluğun klasik jeopolitik teoriler nezdindeki etkisi ise hem teorik 

hem de pratik düzeydedir. Zira yeryüzünden sonra denizlerin, havanın 

ve uzayın da mücadele alanı haline gelmesi bu mekânlara yönelik 

örneğin hava hâkimiyeti teorisinin ve uzay hâkimiyeti teorisinin 

formüle edilmesine sebebiyet vermiştir.108 Bununla birlikte bu durum 

yani bahse konu mekânların jeopolitik kavranışları pratikte de karşılık 

doğurmuştur. Örneğin iki süper güç tarafından başlatılan uzay 

çalışmaları, -bir sonraki başlıkta incelenecek olan- Strategic Defence 

Initiative (SDI) bu kapsamda değerlendirilebilir.109 Hatta bu durum 

jeopolitiğin kavramsal çerçevesine “astropolitik” gibi yeni kavramların 

girmesine sebebiyet vermiştir.110 Dolayısıyla Soğuk Savaş’ın kara, 

hava, deniz ve uzayı da içine alan -yani hiçbir mekânda hiçbir jeopolitik 

boşluk kabul etmeyen- doğası hem klasik jeopolitik teorilerin 

uygulamalarının yaygınlaşmasına hem de jeopolitiğin teorik olarak 

zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Özetle ABD dış politikasının Soğuk 

Savaş dönemindeki seyrini klasik jeopolitik teoriler açısından 

 
108 İşcan, a.g.m., s. 68.  
109 Walter A. McDougall, “Sputnik, the space race, and the Cold War”, Bulletin of the 

Atomic Scientists, Volume 41, Issue 5, 1985, ss. 20-25.  
110 Everett C. Dolman, “Geostrategy in the space age: An astropolitical analysis”, 

Journal of Strategic Studies, Vol. 22, Issue 2-3, 1999, ss. 83-106.  
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incelenmesini mümkün kılan unsur yalnızca ABD’nin bu dönemde 

hegemonik küresel mücadeleye açık bir şekilde girişmesi ile 

açıklanamaz. Yani Soğuk Savaş’ın bizatihi kendisi ve Soğuk Savaş’ın 

ayırt edici özellikleri de bu incelemeyi mümkün kılmaktadır. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde ise jeopolitik yaklaşımların 

uygulanmasına imkân sağlayan Soğuk Savaş sürecindeki ABD dış 

politikasının çıktıları klasik jeopolitik teoriler kapsamında 

değerlendirilmiştir.     

2. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ ABD DIŞ POLİTİKASININ 

KLASİK JEOPOLİTİK TEORİLER KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

ABD dış politikasının jeopolitik yaklaşımlar çerçevesinde şekillenmesi 

yalnızca Soğuk Savaş dönemine özgü değildir. Öyle ki ABD 

kuruluşundan itibaren hem coğrafi konumunu hem de diğer devletlerin 

bu coğrafi konuma göre konumlanmalarını jeopolitik eksende 

değerlendirerek hareket etmiştir. Bu kapsamda ABD’nin geniş 

toprakları ve Avrupa’dan coğrafi olarak uzak oluşu jeopolitik bir 

avantajdır. Zira jeopolitik açıdan bakıldığında coğrafi derinliği olan -

yani geniş topraklara sahip- devletlerin olası bir savaş durumunda 

kendilerini savunmaları daha kolaydır. Siyasi tarihte bu tespiti 

doğrulayan iki temel gelişme Napolyon’un (1812) ve Hitler’in (1941) 

Rusya harekâtlarıdır. Bu iki harekâtta da Rusya coğrafi derinliğini bir 

savunma unsuru olarak kullanmıştır.111 Dolayısıyla ABD kuruluşundan 

sonra topraklarına yönelik –işgal harekâtı anlamında- bir saldırı 

 
111 Fikret Birdişli, “Rus Stratejik Kültürü ve Jeopolitiği”, İNÜSAM Analiz, 1/12, 2019.  
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görmese de sahip olduğu coğrafi derinliğin ve bu coğrafi derinliğin 

jeopolitik kıymetinin farkında olan bir devlettir.  

ABD’nin bir diğer jeopolitik avantajı da Avrupa’dan coğrafi olarak 

uzak olmasıdır. Bunun bir avantaj olarak değerlendirilmesinin sebebi 

ise ABD’nin Avrupa devletlerinin güçlerinin aşamalı olarak 

tükenmesine sebebiyet veren çatışmalarından uzak kalmasından ve 

onlara kıyasla güvenli sınırlara sahip olmasından kaynaklanmak-

tadır.112 Ancak ABD coğrafi olarak Avrupa kıtasından uzakta olsa da 

bu durum onun politik ve jeopolitik hamleler bakımından da 

Avrupa’dan uzak kaldığı anlamına gelmemektedir. Çünkü ABD’ye 

yönelik olası bir saldırıda hem kıta Avrupası hem de İngiltere bir 

sıçrama tahtası olarak kullanılabilecektir. Dolayısıyla Avrupa kıtasının 

genelinin ve İngiltere’nin ABD’ye rakip bir gücün eline geçmesi 

ihtimali ABD’nin jeopolitik hamlelerle engellemeye çalıştığı/çalışacağı 

bir durumdur. Bu jeopolitik bakış çerçevesinde ABD örneğin II. Dünya 

Savaşı’nda Avrupa’nın tümünün Almanya’nın konrolüne girmesine 

mani olmuş, savaştan sonra da S.S.C.B.’nin kıtada tahakküm kurmasını 

engellemeye çalışmıştır. Tüm bu jeopolitik öncüllerden hareketle ABD 

dış politikasının geneline hâkim olan bir takım stratejiler belirlemiştir. 

Bunlardan ilki savaşın Amerika kıtasından uzak tutulmasıdır. Bununla 

ilintili olarak ABD yaşanılacak kaçınılmaz bir savaşın ise mümkün 

olduğu kadar kendisine uzak bir coğrafyada cereyan etmesine 

çabalamaktadır. Örneğin Soğuk Savaş’ta ABD ülkesinin savunmasını 

 
112 Bilal Karabulut, Strateji, Jeostrateji, Jeopolitik, Ankara: Platin Yayınları, 2005, ss. 

125-126.  
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Batı Avrupa’dan başlatmıştır. ABD’nin ikinci stratejisi ise ABD’nin 

gerektiği zamanlarda Avrupa’ya müdahil olabilmesi için deniz gücünün 

sürekli olarak zinde tutulmasıdır.113 Üçüncü olarak ise ABD kendi 

kıtasına yönelik tüm müdahaleci politikaları engellemeye 

çalışmaktadır. Daha doğru bir ifadeyle ABD kendisi dışındaki bir gücün 

kıtaya müdahil olmasını istememektedir.114 Çünkü böylesi bir durum 

ABD’nin Avrupa’dan coğrafi olarak uzak oluşundan kayunaklanan 

jeopolitik avantajını sona erdirecektir.             

Görüldüğü üzere jeopolitik kaygılar ve stratejiler ABD’nin her zaman 

gündeminde olmuştur. Ancak Soğuk Savaş dönemi ABD dış politikası 

ile ilişkilendirilen başat teori ise Nicholas Spykman tarafından formüle 

edilen Kenar Kuşak teorisidir. Spykman’ın teorisini formüle ettiği 

başlıca çalışmaları ise sırasıyla 1942 ve 1944’de yayımlanan America’s 

Strategy in World Politics ve The Geography of Peace’dir. Spykman 

bu eserlerinde Halford Mackinder’in yaklaşımını dönemin şartları 

çerçevesinde uyarlamaya çalışmış ve ABD dış politikası nezdinde 

Soğuk Savaş dönemi boyunca geçerli olacak çevreleme stratejisinin 

temellerini atmıştır. ABD’nin daha aktif bir küresel siyaset izlemesi 

gerektiğini ileri süren Spykman bu çerçevede Mackinder’in jeopolitik 

önem atfettiği Heartland’ı çevreleyen kıyı devletlerini; önce 

Avrasya’nın akabinde de dünyanın kontrolü için öncelemektedir. 

Spykman’ın Heartland’dan daha fazla jeopolitik önem atfettiği 

Rimland kuşağında bulunan devletler ise Türkiye, Irak, İran, Pakistan, 

 
113 a.g.e., s. 127.  
114 Gültekin Sümer, “Amerikan Dış Politikasının Kökenleri ve Amerikan Dış Politik 

Kültürü”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 19, 2008, ss. 119-144. 
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Afganistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu Sibirya’dır. Spykman’a göre 

ABD’nin en temel jeopolitik önceliği kara ve deniz kuvvetleri arasında 

yer alan bu bölge üzerinde hâkim bir kuvvetin kurulmasına engel 

olmaktır. Bu jeopolitik önerinin doğal bir sonucu da S.S.C.B.’yi 

çevreleyen bu devletleri güçlendirmek gerekliliğidir.115 

Spykman’a göre ABD coğrafya bakımından şanslı bir konumda olsa da 

bu onun Avrasya tarafından kuşatılmış olduğu gerçeğini ortadan 

kaldırmamaktadır. Spykman savaş sonrası dönemdeki Avrupa 

nezdinde; Avrupa birleşik devleti, bir veya iki devletin 

hegemonyasındaki bir Avrupa ve egemenlik eşitlik prensibiyle dağınık 

bir Avrupa olmak üzere üç politik ihtimal üzerinde durmuştur. Ona göre 

ABD için en optimal seçenek dağınık bir Avrupa’dır. Zira Avrupa’nın 

–bir veya birkaç hegemon etrafında veya birleşik Avrupa devleti olarak- 

birleşik pozisyonu ve bu pozisyon içinde İngiltere’nin de yer alması 

ABD’nin jeopolitik konumundan kaynaklanan üstünlüğünü sarsacaktır. 

Bununla birlikte birleşik bir Avrupa ihtimali İngiltere’nin ABD’ye 

Avrupa’dan gelecek olası bir saldırı noktasında üs olarak 

kullanılabilmesini mümkün hale getirecektir. Bu kapsamda Spykman’a 

göre ABD birleşik bir Avrupa’yı teşvik etmemeli ve İngiltere ile ittifak 

halinde olmalıdır. Bununla birlikte Spykman’a göre ABD’nin savaştan 

sonra Avrupa kıtasında kuvvet bırakması onun Avrupa politikasına 

angajmanı noktasında en az maliyetli seçenektir. Zira ancak bu şekilde 

ABD savaş her patlak verdiğinde Avrupa’ya asker sevkiyatı yapıp savaş 

 
115 Antero Holmila, “Re-thinking Nicholas J. Spykman: from historical sociology to 

balance of power”, The International History Review, 2019.  
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her sona erdiğinde de ülkesine dönmek zorunda kalmayacak; 

Avrupa’ya konuşlandırdığı kuvvetler sayesinde kıtaya yönelik 

müdahilliğini kesintisiz olarak sürdürebilecektir.116 Spykman’ın 

teorisinin ABD dış politikasındaki çıktılarına geçmeden önce onunla 

bağlantılı olarak zikredilen George F. Kennan ve onun yaklaşımı 

üzerinde durmak gerekmektedir.  

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nde görev yapan George F. Kennan 

22 Şubat 1946’da Washington’a yaklaşık 8000 kelimelik bir mesaj 

göndererek (long telegram) S.S.C.B.’nin küresel niyetleri konusunda 

ABD’yi uyarmıştır. Kennan görüşlerini 1947 yılında “Mr. X” adıyla 

kaleme aldığı The Source of Soviet Conduct adlı makalede yinelemiştir. 

Kennan’a göre S.S.C.B.’nin ABD’ye yönelik düşmanca tutumu 

ABD’nin herhangi bir politikasından kaynaklanmamaktadır. Çünkü 

S.S.C.B. otoriter bir yönetim anlayışına sahip olması hasebiyle içeride 

birliği sağlamak adına dışarıda düşmana ihtiyaç duymaktadır. Bu 

sebeple ABD S.S.C.B.’nin bahse konu düşmanca tutumundan beslenen 

yayılmacılığını bertaraf etmek için onu çevrelemelidir. Bununla birlikte 

Kennan’a göre II. Dünya Savaşı esnasında ABD ile S.S.C.B. arasında 

ortaya çıkan işbirliğinin sebebi S.S.C.B. nezdinde savaştan sonra 

Avrupa’da yayılma arzusudur. Zira S.S.C.B.’ye göre savaş sonrası 

döneminin toplumsal sarsıntılara sebebiyet verecek olan sosyo-politik 

ve ekonomik durumu komünizmin Avrupa’da yaygınlaşmasına imkân 

sağlayacaktır. Kennan henüz savaşın sürdüğü yıllarda S.S.C.B.’nin 

 
116 a.g.e.  
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Almanya’yı Batı Avrupa’ya doğru püskürtürken temel amacının Doğu 

Avrupa’yı etkisi altına almak olduğunu belirtmiştir.117 

Bu tespitlerden hareketle Kennan’ın savaş sonrası dönem için ABD 

politika yapıcılarına iki temel tavsiyesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

–daha öce Spykman’ın da jeopolitik önem atfederek ileri sürdüğü gibi- 

S.S.C.B.’nin çevrelenmesidir.118 Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki 

Kennan bu tespiti hasebiyle ABD gücünün salt askerileşmesine ve 

Soğuk Savaş’ın tırmanmasına katkı sağladığı ithamlarıyla karşı karşıya 

kalmıştır. Bu eleştirilere geç de olsa 1967 yılında yayımladığı Memoirs 

adlı eserinde cevap veren Kennan kendisinin bundan sorumlu 

olmadığını ileri sürmüştür. Buna göre çevreleme politikasını formüle 

ettiği yıllarda Kennan S.S.C.B.’den kaynaklı siyasi tehdidin yine siyasi 

ve ekonomik olarak çevrelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bununla 

birlikte Kennan’a göre ortaya koyduğu çevreleme stratejisi Stalin’in 

1953 yılında ölmesi ve S.S.C.B.’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile 

ihtilaf yaşaması gibi gelişmeler neticesinde anlamsız hale gelmiştir.119 

Kennan’ın ABD’li politika yapıcılarına yönelik ikinci tavsiyesi ise 

Atlantik boyunca uzanan Avrupalı devletlerin refahlarının ABD 

tarafından arttırılmasıdır. Çünkü Kennan savaş sonrasında toplumsal 

huzursuzluğun ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı devletlerin 

komünizme kayabileceklerini düşünmektedir. Bu tavsiye ile ilintili 

olarak Kennan –Spykman’ın aksine- ABD ile İngiltere’nin Avrupa’yı 

 
117 Leanne M. J. Bacon, George F. Kennan’s Strategy Of Containment: An Assessment 

Of Kennan’s Coherence and Consistency, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Birmingham: The University of Birmingham, 2010, ss. 32-39.   
118 a.g.e., 39-59.  
119 George F. Kennan, Memoirs: 1925-1950, Boston: Little, Brown, 1967. 
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bir teşkilat altında birleşmek konusunda teşvik etmeleri gerektiğini 

salık vermiştir.120 

Spykman ve Kennan’ın yaklaşımlarının ABD dış politikasındaki 

çıktılarını ise Soğuk Savaş dönemindeki ABD dış politikasının 

genelinde gözlemlemek mümkündür. Bu noktada bazı gelişmeleri bir 

başlık altında tasnif etmek mümkün olduğundan tarihsel silsile takip 

edilmemiştir. Benzer şekilde aşağıda sıralanan ve ABD’nin müdahil 

olduğu siyasi gelişmelerin –çalışmanın konusu bu olmadığından- tarihi 

yüzeysel olarak verilmiştir.     

* ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall Avrupa’nın ekonomik 

durumunun ABD yardımları ile iyileştirilmesi gerektiği hususunda 

Kennan ile hemfikirdir. Zira ona göre de S.S.C.B.’nin temel amacı 

yalnızca Doğu Avrupa’da hegemonya tesis etmek değildir. Marshall’a 

göre S.S.C.B. Doğu Avrupa’yı kullanarak ve Doğu Avrupa üzerinden 

Avrupa’nın geneline hâkim olmak istemektedir. Marshall benzer 

fikirleri paylaştığı Kennan’ı 28 Nisan 1947’de Politika Planlama 

Dairesi’ni kurmak için görevlendirmiştir. Bu şekilde Kennan ABD 

nezdinde önemli gördüğü jeostratejik hamleleri hayata geçirme şansı 

bulmuştur.121 

* Kennan’ın bahse konu etkinliğinin ilk yansıması ABD Güvenlik 

Konseyi’nin 1948 tarihli raporunda göze çarpmaktadır. Bu rapora göre 

Heartland bölgesi kesin olarak S.S.C.B. hâkimiyetinde olduğu için 

 
120 Bacon, a.g.e., ss. 32-39.  
121 Engin Yüksel, “Soğuk Savaş’ın Kuramsal Doğuşu: George F. Kennan”, Mustafa 

Serdar Palabıyık (ed.), Batı’da Jeopolitik Düşünce, Ankara: Orion Kitabevi, 2009, s. 

156.  
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Spykman ve Kennan’ın jeopolitik olarak önceledikleri Rimland 

devletlerini güçlendirmek ABD’nin politik önceliği olmalıdır.122 

* ABD Başkanı Truman döneminde (1950) ortaya konulan Ulusal 

Güvenlik Konseyi’nin 68 numaralı kararı ile (NSC 68) Spykman ve 

Kennan tarafından formüle edilen çevreleme stratejisi ABD’nin resmi 

politikası haline gelmiştir.123 

* 12 Mart 1947 Truman Doktrini: Başkan Truman Kongrede yaptığı 

konuşma ile Türkiye ve Yunanistan’a 400 milyon dolarlık yardım 

yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu konuşmanın akabinde yapılan 

yardım ise ABD’nin barış zamanında yaptığı ve iki taraflı hükümet 

yardımı programı şeklinde gerçekleşen en hacimli yardımdır. 

Truman’ın konuşmasında “özgür halklara” yardım yapılması 

gerektiğini vurgulaması ve bu noktada özgür ifadesini komünizmin 

karşıtı olarak kullanması konuşmanın direkt olarak S.S.C.B.’ye karşıt 

olarak algılanmasını sağlamıştır. Bu yardım programı ile zaten 

Avrupa’ya askeri personel sevkiyatı yapan ABD Doğu Akdeniz’in de 

savunmasını üstlenmiştir. Ancak ABD’nin özgür halkalara yardım 

yapmak için coğrafyayı bununla sınırlı tutmayacağı yani komünizm 

tehdidi karşısında ABD’nin angajmanının küresel ölçekte olacağı 

zamanla anlaşılacaktır.124 Truman’ın konuşmasında dünyanın “iyi” ve 

“şer” şeklinde bölündüğünü vurgulaması daha en başından jeopolitik 

 
122 Çağrı Erhan, “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül’ün Etkileri”, 

Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 3, 2004, s. 125.  
123 Karabulut, a.g.e., s. 131.  
124 Kyle T Evered, “The Truman Doctrine in Greece and Turkey: America's Cold War 

Fusion of Development and Security”, The Arab World Geographer, Vol. 13, No. 1, 

2010, ss. 50-66. 
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bir duruşun göstergesidir. Zira klasik jeopolitik teorilerde örneğin deniz 

ve kara kuvvetleri gibi dünyanın iki zıt kuvvete bölünmesi durumu söz 

konusudur. Bununla birlikte Truman doktrini Avrupa’nın güney 

kanadının S.S.C.B.’yi çevreleyecek şekilde güvenceye alınmasının 

başlangıcını teşkil etmesi bakımından Spykman ve Kennan’ın 

yaklaşımlarıyla uyumludur.  

* 5 Haziran 1947 tarihli Marshall Planı: Avrupa Kalkınma Programı 

olarak da bilinen bu planın ilk taslağı Marshall’ın Harvard’da yaptığı 

bir konuşmaya dayanmaktadır. Konuşmasında Marshall savaş 

sebebiyle ekonomileri harap olan devletlerin ekonomilerini yeniden 

inşa edebilmeleri için ABD’nin ekonomik yardım programı hazırlaması 

gerektiğini belirtmiştir. Ancak Marshall’a göre yapılacak olan yardım 

çok taraflı bölgesel girişim şeklinde olmalıdır. Bu çerçevede Marshall 

Avrupalı devletlerin aralarında istişarede bulunarak ve istatistiki 

verileri ABD ile paylaşarak bekledikleri yardımı ABD’ye iletmeleri 

gerektiğini belirtmiştir.125 Avrupalı devletlerin aralarındaki istişare 

sürecinin en önemli sonucu 1948 yılında kurulan ve bir bakıma Avrupa 

bütünleşmesinin ilk adımı sayılabilecek olan Avrupa Ekonomik 

İşbirliği Örgütü’dür (OEEC).126 Bu yardım programının bir diğer 

sonucu ise S.S.C.B.’nin yardımı kabul etmemeleri konusunda baskı 

yaptığı doğu Avrupa devletleri nezdinde 1949 yılında kurduğu ve aynı 

işlevi gösterecek olan Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi’dir 

 
125 Jacob Magid, “The Marshall Plan”, Advances in Historical Studies, Vol. 1, No. 1, 

2012, ss. 1-7.  
126 Randall B. Woods, The Marshall Plan: A Fifty Year Perspective, Virginia: George 

C. Marshall Foundation, 1997. 
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(COMECON).127 Yardım programının amacı ve kısa vadeli sonuçları 

Kennan’ın jeopolitik varsayımlarıyla uyumludur. Zira Avrupa’nın 

ABD tarafından yapılan yardımlarla desteklenmesi ve ABD tarafından 

teşvik edilen bir teşkilat altında birleşmesi Kennan’ı doğrulamıştır. 

Ancak planın uzun vadeli sonucu Spykman’ın görüşlerini teyit etmiştir. 

Çünkü ABD bu plan ile ileride (yani günümüzde) kendisine rakip 

olabilecek bir Avrupa bütünleşmesinin temellerini atmıştır.    

* S.C.C.B.’nin Rimland Kuşağı Boyunca Çevrelenmesi: ABD 

S.S.C.B.’yi Rimland kuşağı boyunca çevrelemek için NATO (4 Nisan 

1949), CENTO (24 Şubat 1955), SEATO (8 Eylül 1954) ve OAS’ı (30 

Nisan 1948) kurmuştur. Bu kapsamda ABD S.S.C.B.’yi NATO ile 

Norveç’ten Türkiye’ye, CENTO ile Türkiye’den Pakistan’a, SEATO 

ile Pakistan’dan kuzeyde Filipinler’e güneyde Yeni Zelanda’ya kadar 

çevrelemiş kendi kıtasındaki bütünlüğü ise OAS ile sağlamıştır.128 Bu 

durum Spykman’ın Rimland kuşağına verdiği önem ile uymludur. 

Kurulan bu örgütlenmeler S.S.C.B.’nin çevrelenerek durdurulması 

gerektiğini ileri süren Kennan’ın görüşlerini de ilk bakışta doğrular 

gözükmektedir. Ancak Kennan’ın daha sonra yaptığı açıklamalar 

dikkate alındığında bu çevrelemenin onun üzerinde durduğu siyasi ve 

ekonomik çevrelemeye uymadığı yani çevrelemenin askeri bakımdan 

tesis edildiği de bir gerçektir. Her şekilde bu örgütler ile ABD bahse 

konu coğrafyalara yalnızca askeri değil politik olarak da müdahil olmuş 

ve bu örgütlere mensup devletlerin sistem ve blok dışı hareketlerini 

 
127 Marc Trachtenberg, “Marshall Plan as Tragedy”, Journal of Cold War Studies, 

Vol. 7, No. 1, 2005, ss. 135- 140. 
128 Karabulut, a.g.e., s. 130.  
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askeri darbeleri teşvik etmeyi içerecek kadar kontrol etme imkânına 

erişmiştir.129 Bununla birlikte sıralanan örgütlenmelerin ABD 

ekonomisine de katkısı vardır. Çünkü bu örgütler vasıtasıyla ABD’nin 

üye devletlere verdiği askeri teçhizatın ilerleyen süreçte ihtiyaç 

duyulacak olan yedek parçalarının yine ABD’den satın alınması 

gerekmektedir.130 

* ABD’nin Avrasya Tarafından Kuşatılmışlığını Aşmaya Yönelik 

Girişimleri: Spykman teorisinde ABD’yi coğrafi olarak şanslı 

görmekle birlikte onun Avrasya tarafından kuşatıldığını da belirtmiştir. 

Soğuk Savaş boyunca Almanya’nın bölünmüş bir şekilde kalması bu 

kuşatılmışlığın Batı Avrupa nezdinde aşılmaya çalışıldığının 

göstergesidir. Bununla birlikte ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Japonya’daki kalıcı askeri varlığı bahse konu kuşatılmışlığın Uzakdoğu 

ayağının da aşılmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu iki manevra ile 

ABD kendisine yönelik olası bir saldırıda sıçrama tahtası olarak 

kullanılabilecek olan Avrasya’nın bu iki bölgesindeki varlığını 

kalıcılaştırarak kuşatılmışlığını berataraf etmeye çalışmıştır.131  

* ABD’nin Rimland Kuşağındaki Ülkelere Yönelik Uyguladığı 

Jeopolitik Yaklaşımlar: ABD’nin bu bölgede uyguladığı politikalar 

kuşaktaki devletlerin jeopolitik konumlarının önceliklerine göre 

 
129 Daniele Ganser, NATO’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in 

Western Europe, New York: Routledge, 2005. 
130 M. Aslan, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uyguladığı Dış Politikasının 

Türkiye’ye Etkileri (1945-1952), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ufuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, s. 47.   
131 Mustafa Kocakenar, “Amerikan Dış Politikasında Jeopolitik Teoriler Ve 

Pratikler”, TASAM, 2015, s. 11.  
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farklılık arz etmiştir. Bununla birlikte Rimland kuşağına yönelik 

ABD’nin yürütmüş olduğu jeopolitik yaklaşımlar aşağıda sıralanan 

örneklerle sınırlı değildir. Bu şekliyle aşağıdaki gelişmeler bahse konu 

jeopolitik yaklaşımın örnekleri olarak sunulmuştur.  

- ABD Rimland kuşağındaki devletlere yönelik Kore ve Vietnam 

örneklerinde olduğu gibi doğrudan askeri müdahalede bulunmaktan 

çekinmemiştir. Bunlardan Kore Savaşı (Haziran 1950-Temmuz 1953) 

önce S.S.C.B. ardından da ABD tarafından tırmandırılan bir sürecin 

sonucunda yaşanmıştır. S.S.C.B.’nin Kore Krizi’ni tırmandırırken 

dikkate aldığı jeopolitik öncelikleri; Avrasya’daki ABD kuvvetlerini 

ikiye bölmek ve ABD ile karşı karşıya kalan Çin’i kendisi ile işbirliğine 

teşvik etmektir. ABD ise arkasında S.S.C.B.’nin olduğunu düşündüğü 

Kuzey Kore üzerinden kendisinin gücünün test edildiğini düşünerek 

S.S.C.B. tarafından krizi tırmandırma hamlesine aynı şekilde karşılık 

vermiştir.132 Bizatihi savaşın kendisi ABD’nin Rimland kuşağındaki 

herhangi bir jeopolitik hamleyi savaşı da göze alacak şekilde 

karşıladığını göstermektedir. Bu haliyle ABD’nin hamlesi Spykman ve 

Kennan’ın önem atfettiği coğrafyada gerçekleşmesi bakımından 

anlamlıdır. Ancak Kennan’ın Kore Krizi’nin tırmandırılması (BM’nin 

1950 sonbaharında savaşı 38. Paralelin ötesine yayma kararı) kararına 

karşı çıktığı da bilinmektedir. Kore Savaşı’nın bir diğer jeopolitik 

sonucu ise ABD’nin Japonya’ya karşı yürüttüğü politikasını 

yumuşatmasıdır. Zira savaşın sonunda taraflar başladıkları noktaya geri 

 
132 Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak, Jeopolitik: Bugünün Uzun Tarihi, çev. 

İsmet Akça, İstanbul: NTV Yayınları, 2008, ss. 59-61. 
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dönmüşlerdir. Dolayısıyla ABD için genelde Uzakdoğu’daki özelde ise 

Japonya’daki askeri varlılığını arttırma gerekliliği doğmuştur.133            

ABD’nin bir diğer doğrudan askeri müdahalesi olan Vietnam Savaş’ı 

da (1946-1975) Rimland kuşağında cereyan eden ve jeopolitik 

amaçları/sonuçları olan bir süreçtir. ABD’nin Vietnam’a 1950 

sonrasındaki müdahilliğinin arka planında Truman doktrini ve 

çevreleme politikasıyla aynı saikler yer almaktadır. Zira ABD 

Fransa’ya Vietnam’da yardımcı olma kararını 1950’de Kore’ye 

müdahale kararıyla aynı zamanda almıştır. Bu birleşik kararın en temel 

sebebi ise 1949’da yaşanan devrimle Çin’in komünizme 

kaybedilmesidir. Bununla birlikte ABD Vietnam’a yönelik jeopolitik 

bakışını Başkan Eisenhower döneminde de sürdürmüş ve bu kapsamda 

geliştirdiği “domino etkisi” teorisiyle Uzak Doğu Asya’nın genel 

kaderini Güney Vietnam’ın kaderinden ayırmamıştır. Bir bakıma 

jeopolitik bir yaklaşım olan domino etkisine göre bölgede komünizme 

karşı kaybedilecek bir savaş bölgenin diğer devletlerinin de komünizme 

kaybedilmesiyle sonuçlanabilecektir.134 Eisonhower 1954 yılında 

Güney Vietnam’ın topraklarını örgütün kapsamına alan SEATO 

protokolünü onaylayarak Vietnam’a yönelik politikasının Rimland 

üzerinden S.S.C.B.’yi çevrelemekle bağlaşık olduğunu göstermiştir. 

İlerleyen süreçte ABD’nin savaşın çapını küçültmeyi, Amerikan 

askerlerinin sayısını azaltarak savaşan Güney Vietnamlıların sayısını 

 
133 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2012, ss. 551-

554.  
134 Guy J. Pauker, An Essay on Vietnamization, Santa Monica: RAND Corporation, 

R-604-ARPA, 1971.  
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arttırmayı ve müzakere edilmiş bir geri çekilmeyi hedefleyen politikası 

“Vietnamlılaştırma” olarak literatüre geçmiştir.135 Savaşın ABD için 

jeopolitik sonucu Vietnam siyasi liderliğinin ÇHC ve S.S.C.B.’ye daha 

fazla yakınlaşmasıdır. ABD’nin yenilgisinden çıkarsanan bir diğer 

jeopolitik sonuç ise salt askeri gücün jeopolitik rekabet noktasında 

yeterli olmadığıdır.136          

- Doğrudan askeri müdahale dışında ABD’nin Rimland kuşağında 

uyguladığı bir diğer politika da rakibinin jeopolitik hamlesini doğrudan 

savaşa varmayacak şekilde bertaraf etmeye çalışmaktır. Zaten Soğuk 

Savaş döneminde yaşanan ve savaşa varan krizlerin en temel özelliği 

süper güçlerden birinin doğrudan askeri müdahalede bulunduğu 

coğrafyada diğerinin bu seçeneği kullanmamasıdır. Zira çalışmanın 

başında üzerinde durulan ikinci vuruş kapasitesi böylesi bir yaklaşımı 

taraflara dayatmaktadır. Buna yönelik en temel örneklerden birisi ise 

S.S.C.B.’nin Afganistan’a yönelik askeri müdahalesi (24 Aralık 1979-

15 Şubat 1989) ve ABD’nin tutumudur. S.S.C.B. açısından Afganistan 

işgali bu ülkedeki istikrarsızlığın ve belirsizliğin kendi çıkarlarına zarar 

vereceği düşüncesiyle gerçekleştirdiği savunmacı bir refklestir. Ancak 

ABD tarafından bu işgal saldırgan bir tutum olarak algılanmıştır. Zira 

 
135 Kevin Boylan, Losing Binh Dinh: The Failure of Pacification and Vietnamization, 

1969-1971, Lawrence: University Press of Kansas, 2016. 
136 Ömer Kurtbağ, Eleştirel Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Çerçevesinde 

Amerikan Dış Politikasının Analizi -Hegemonya Söylemi ve Amerikan Muhafazakâr 

Sağı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Ünivesitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2007, s. 12.  
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ABD bu işgali detente döneminin sona ermesi şeklinde 

yorumlamıştır.137 

İster savunmacı isterse de saldırgan bir refleks olsun, 1979 yılında 

S.S.C.B.’nin Afganistan’ı işgali için tüm jeopolitik koşullar uygun 

gözükmektedir. Çünkü ilk olarak Afganistan’daki komünist parti 

içindeki hizipleşme ve ülkenin bir kaos ortamına doğru sürüklenmesi 

S.S.C.B. açısından jeopolitik bir boşluk doğacağı endişesini yaratmıştır. 

İkinci olarak ise S.S.C.B. ülkede başlayan İslami ayaklanmanın 

S.S.C.B. içindeki Müslüman cumhuriyetlerde yayılması ihtimalinden 

de endişe etmiştir. Tüm bunlar olurken ABD’nin İran’da yaşanan rehine 

sorunuyla meşgul olması ise S.S.C.B.’yi derhal harekete geçmek 

konusunda motive etmiştir. ABD ise S.S.C.B.’nin Varşova Paktı’nın 

alan ve kapsamının dışında bir coğrafyada askeri müdahaleye 

girişmesini Soğuk Savaş’ın zımni jeopolitik kuralının ihlali olarak 

görmüştür. ABD’nin işgali bu şekilde yorumlaması ise “ikinci Soğuk 

Savaş” iddialarını gündeme getrimiştir. ABD bu işgali Rusya’nın 

kadim jeopolitik hedefinin gerçekleştirilmeye çalışılması olarak da 

değerlendirmiştir: İran Körfezi petrol yataklarına ve sıcak denizlere 

inme.138 ABD’nin bu işgal karşısında doğrudan askeri bir müdahaleden 

kaçınarak verdiği karşılık ise S.S.C.B.’ye karşı Afganistan’daki 

“mücahitleri” silahlandırmaktır.139  

 
137 Mervenur Lüleci Karadere, “Afganistan: Asya’daki Stratejik Çıkmaz”, İNSAMER, 

Analiz 06, 2015, s. 2.  
138 David N. Gibbs, “Reassessing Soviet motives for invading Afghanistan: A 

declassified history”, Critical Asian Studies, Vol. 38, Issue 2, 2006, ss. 239-263.  
139 Mehmet Şahin, “Abd’nin Müslüman Savaşçıları”, Akademik Orta Doğu, Cilt 3, 

Sayı 1, 2008, s. 44.  
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Nihayetinde savaşın bir takım jeopolitik sonuçları bulunmaktadır: İlk 

olarak S.S.C.B. ABD’nin Vietnam’da yaşadığına benzer bir biçimde 10 

yıl süren ve neticesiz şekilde sona eren bir savaşın içinde gücünü 

tüketmiştir.140 İkinci olarak ABD’nin mücahitleri desteklemesi kısa 

vadede bir başarı sağlanmasına –S.S.C.B.’nin bir yıpratma savaşının 

ardından çekilmek zorunda kalması- imkân verse de ABD uzun vadede 

Soğuk Savaş sonrasındaki düşmanını (radikal İslam’ı) kendi elleriyle 

yaratmıştır. Yani ortaya çıkan uzun vadeli sonuç küresel terörün ilk 

örneklerinden sayılabilecek olan ve 11 Eylül 2001’de ABD’ye saldırı 

gerçekleştiren El Kaide’dir.141 Dolayısıyla ABD uzun vadeli bir 

jeopolitik hata içine düşmüştür. Üçüncü olarak bu gelişme de Spykman 

ve Kennan tarafından öncelenen Rimland kuşağında gerçekleşmiştir.          

- ABD’nin Rimland coğrafyasındaki devletlere yönelik jeopolitik 

tavrının bir diğer sacayağı da gerektiği durumlarda ideolojik farklılığı 

bir kenara bırakıp reel politiğe yönelmektir. Bunun Soğuk Savaş 

nezdindeki en çarpıcı örneği ise ABD-ÇHC yakınlaşmasıdır. ABD’nin 

ÇHC politikası henüz dışişleri bakanı Marshall döneminde 

şekillenmeye başlamıştır. ABD’nin milliyetçi Çin’e ve Çan Kay Şek’e 

yaptığı yardımların bu yönetimin yozlaşmasına sebebiyet verdiğini ileri 

süren Marshall’ın telkinleriyle ABD milliyetçi Çin’e yaptığı yardımları 

kesmiştir. Bunun sonucunda ise Çan Kay Şek Tayvan’a kaçmış ve 

Çin’de komünist iktidarın tesisine ABD tarafından bir nevi göz 

 
140 Kubilayhan Erman, “Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı İşgali ve Türkler”, SUTAD, 

(44): 3, 2018, s. 307.  
141 Hilal Önal, “ABD’nin Afganistan Politikasının Açmazları: Bölgesel Bir Analiz”, 

Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 6, Sayı 23, 2010, s. 43.  
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yumulmuştur.142 Ancak ABD’nin bu göz yumuşunun altında uzun 

vadeli jeopolitik bir hedef yatmaktadır. Öyle ki ABD’li politika 

yapıcıları er ya da geç S.S.C.B. ile ÇHC’nin birbirlerine rakip 

olacaklarını düşünmüşlerdir. ABD aynı zamanda ÇHC’ye yönelik olası 

bir saldırı için yüzen bir askeri üs olarak kullanılabilecek olan Tayvan’ı 

askeri ve ekonomik bakımdan desteklemeye de devam etmiştir. Tüm bu 

jeopolitik hamlelerin yanı sıra ABD; S.S.C.B. ile ÇHC’nin ihtilafa 

düşmelerini fırsat bilerek Şubat 1972’de ÇHC ile Şanghay Bildirisi’ni 

imzalamıştır. Böylece ABD-ÇHC arasında 23 yıldır kesilmiş bulunan 

ilişkiler yeniden başlamıştır.143 İşte bu örnek ABD’nin Rimland 

kuşağında ve yeri geldiğinde jeopolitik dengelere ideolojilerden daha 

fazla önem verdiğini göstermektedir.  

- ABD Rimland’ın kendisine uzak noktalarında ideolojik farklılıkları 

göz ardı edebilirken kendi kıtasında ortaya çıkan komünist yönetimlere 

karşı çok daha sert politikalar izlemiştir. ABD’nin Rimland’a yönelik 

jeopolitik duruşunun bir başka sacayağını temsil eden bu politikaya 

göre ABD -Şili örneğinde olduğu üzere- antikomünist askeri darbeleri 

desteklemiş ve -Küba Krizi örneğinde olduğu gibi- yeri geldiğinde 

küresel bir savaşın eşiğine gelmeyi göze almaktan çekinmemiştir. İlk 

örneğe bakılacak olursa ABD CIA’nın desteğine sahip olan General 

Augusto Pinochet’in 11 Eylül 1973 tarihinde gerçekleştirdiği darbe ile 

serbest seçimlerle iktidara gelen Marksist Salvador Allende’yi alaşağı 

 
142 İshak Turan, “ABD-Çin İlişkileri Bağlamında Tayvan Sorunu”, Düzce Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 6, Sayı 1, 2016, s. 82.  
143 Aaron L. Friedberg, “The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable?”, 

International Security, Vol. 30, No. 2, 2005, s. 44.   
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etmesine destek vermiştir.144 Bu şekilde ABD kendi kıtasında herhangi 

bir komünist yönetime hiçbir şekilde izin vermeyeceğini göstermiştir. 

Bu noktada komünist yönetimlerin ABD açısından yalnızca ideolojik 

değil jeopolitik bir tehdit oluşturduğu unutulmamalıdır. Zira ABD 

Amerikan kıtasında ortaya çıkacak olan S.S.C.B. yanlısı herhangi bir 

yönetim sebebiyle -yani kendi kıtasındaki bir düşman üssü üzerinden- 

olası bir saldırının hedefi haline gelebilecektir.   

İkinci örnek ise Soğuk Savaş tarihinde çok daha derin biz iz bırakan 

1962 tarihli Küba füze krizidir. S.S.C.B.’nin Florida kıyılarına yüz 

milden uzak olmayan Küba’ya nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 

orta menzilli balistik füzeler konuşlandırması Küba’yı ABD için büyük 

bir jeopolitik tehlike haline getirmiştir. Çünkü bu konuşlandırmadan 

önce ABD Kuzey Kutbu’na ve Kanada’ya yerleştirdiği radarlar 

sayesinde Kuzey Buz Denizi üzerinden kendisine fırlatılan kıtalararası 

füzeleri yakalayabilecek ve Türkiye’ye yerleştirdiği füzeler sayesinde 

derhal karşı bir saldırı başlatabilecektir. Ancak S.S.C.B.’nin Küba’ya 

yerleştirdiği orta menzilli füzeler bu dengeyi ABD aleyhine 

bozmuştur.145 Krizin taraflar için jeopolitik sonuçları olduğu gibi Soğuk 

Savaş tarihi için de sonuçları bulunmaktadır. İlk olarak her iki taraf da 

bir takım jeopolitik ödünler vermiştir. Bu kapsamda ABD Küba’ya 

askeri müdahalede bulunmayacağını, Küba’ya yönelik olarak yalnızca 

abluka ile yetineceğini ve Türkiye’de konuşlandırdığı Jüpiter füzelerini 

 
144 Sait Yılmaz, “Latin Amerika’da Neler Oldu?”, İstanbul Aydın Üniversitesi USAM, 

2012, s. 7.  
145 Ayşegül Sever, “Yeni Bulgular Işığında 1962 Küba Krizi ve Türkiye”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 52, Sayı 1, 1997, ss. 651-652.  
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sökeceğini taahhüt etmiştir. Bununla birlikte ABD Güney Vietnam’a 

yaptığı yardımları arttırmaya başlayarak Küba’da verdiği jeopolitik 

kaybı telafi etmek istemiştir. S.S.C.B. ise Küba’daki füze rampalarını 

sökmeyi taahhüt etmiştir. Bununla birlikte S.S.C.B Küba’ya yönelik 

ambargoyu kabul ederek bir bakıma Küba’nın kendisine bağımlı 

kalmasını sağlamıştır. Küba’daki komünist lider Fidel Castro ise 

kıtadaki komünist hareketleri kışkırtmayacağını taahhüt etmiştir.146 

Dünyayı küresel bir felaketin eşiğine getiren bu kriz neticesinde ise 

Soğuk Savaş’a yönelik detente süreci başlamış ve herhangi bir yanlış 

anlamadan kaynaklı olarak gerçekleşebilecek küresel bir felaketi 

bertaraf etmek adına Moskova ve Washington arasında direkt bir 

kırmızı hat kurulmuştur.147 Ancak görüldüğü üzere Soğuk Savaş’ın en 

çetin krizi yine Spykman ve Kennan’ın jeopolitik öncelik atfettikleri 

Rimland kuşağında gerçekleşmiştir.   

Çalışmanın buraya kadar olan bölümü Spykman ve Kennan’ın 

jeopolitik yaklaşımlarının ABD dış politikasındaki yansımalarının 

örnekleridir. Bu örnekleri arttırmak mümkündür: Örneğin Soğuk Savaş 

döneminde ABD ile İngiltere arasındaki yakın ilişki Spykman ve 

Kennan’ın öğütlediği şekliyledir. Hatta örneğin Fransız devlet başkanı 

olan De Gaulle İngiltere’yi ABD’nin Avrupa içindeki “Truva atı” 

olarak değerlendirilerek bu devletin AT’ye üyeliğini iki defa (1968 ve 

 
146 Bahar İzmir, “İki Müttefik, Bir Kriz: Türk-Amerikan İlişkilerinde Jüpiter Füzeleri 

Krizi”, Humanitas, 5(10), 2017, ss. 180-181.  
147 Mehmet Öcal, “Soğuk Savaş’tan Bir Kesit: Yapısal Değişiklikler ve Bloklar Arası 

İlişkiler (1960-1991)”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, 

Sayı 2, 2017, ss. 171-173.  
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1975) veto etmiştir.148 Yine Rimland kuşağının önemli bir ülkesi olan 

İran’da İslam devriminin yaşanması ABD için jeopolitik bir kayıp 

olmakla birlikte İran’ın ateist olan S.S.C.B.’ye yaklaşımının ABD’ye 

yaklaşımından daha iyi olmayacağı düşüncesi bu jeopolitik kaybı ABD 

için katlanılabilir kılmıştır.149 Ancak çalışmanın başında da belirtildiği 

gibi Soğuk Savaş döneminde ABD dış politikasına yön veren klasik 

jeopolitik teori yalnızca Spykman ve Kennan tarafından ortaya konulan 

yaklaşım değildir.  

* ABD dış politikasının Soğuk Savaş dönemindeki seyrinde Harry 

Sachaklian ve Alexander P. De Seversky’nin öncülük ettiği Hava 

Hâkimiyeti Teorisi’nin izlerini de görmek mümkündür. Özellikle 

Seversky’nin sırasıyla 1942 ve 1950 tarihli Victory Through Air Power 

ve Air Power: Key to Survival adlı eserleri teorinin şekillenmesinde 

etkili olmuştur. Bu kuramın en öz varsayımına göre deniz ve kara 

kuvvetlerinin gerek savaş gerekse de barış zamanındaki zafere ve 

hegemonya inşa etmeye dayalı kullanımları hava kuvvetlerine 

bağımlıdır.150 Bu kapsamda ABD’nin Eisonhower döneminden itibaren 

başta İran, Irak, Türkiye ve Pakistan olmak üzere stratejik hava üslerini 

kurmaya başladığı görülmektedir.151 Bununla birlikte ABD’li karar 

alıcılar Soğuk Savaş dönemi boyunca hava gücünü barındıran savunma 

harcamalarını arttırmışlardır. Öyle ki 1990 yılı itibariyle ABD hava 

 
148 Didem Saygın ve Mehlika Özlem Ultan, “Ekonomi ve Siyaset Bağlamında 

İngiltere-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihsel Bir Analiz”, Güvenlik Stratejileri, Yıl 12, 

Sayı 23, 2016, ss. 72-73.  
149 Ünal Gündoğan, “Geçmişten Bugüne İran İslam Devrimi: Genel Değerlendirme”, 

Ortadoğu Analiz, Cilt 3, Sayı 29, 2011, ss. 97-98.  
150 İşcan, a.g.e., ss. 66-67.  
151 Karabulut, a.g.e., s. 133.  
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gücünün ulaştığı hacim; 327 bombardıman uçağını, 4155 hücum 

uçağını, 533 keşif uçağını, 618 tanker uçağını ve 1295 nakliye uçağını 

içermektedir. Benzer şekilde ABD ile Kanada S.S.C.B.’nin Kuzey 

Amerika’ya yönelik olası saldırısına karşı en kısa yoldan karşılık 

vermek adına üç radar istasyonu ve Alaska ile Kanada arasına hava 

üsleri kurmuşlardır.152 ABD’ye ait ağır bombardıman uçakları da 

mevcut deniz ve kara kuvvetlerini desteklemek amacıyla sürekli bir 

şekilde Batı Avrupa semalarında nöbet tutmuşlardır. Son olarak 1 

Mayıs 1960 tarihinde yaşanan U2 olayının gösterdiği üzere ABD hava 

gücünü yalnızca saldırı ve savunma amacıyla değil aynı zamanda 

S.S.C.B. topraklarının ve S.S.C.B.’nin askeri gücünün keşfedilmesi 

noktasında da kullanmıştır.153    

* Alfred Thayer Mahan tarafından formüle edilen Deniz Hâkimiyeti 

Teorisi açısından bakıldığında da bunun ABD dış politikasındaki 

yansımalarını görmek mümkündür. Mahan’ın teorisini ortaya koyduğu 

en etkili kitapları ise sırasıyla 1890 ve 1892 tarihlerinde yayımlanan 

The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783 ve The Influence 

of Sea Power Upon History: The French Revolution and Empire 1793-

1812’dir. Mahan araştırması onu İngiltere’nin deniz gücü olmasıyla 

yine İngiltere’nin yükselişe geçmesinin eş zamanlı olduğu sonucuna 

götürmüştür. Bu çerçevede Mahan’a göre okyanusta hareket etmek 

karada hareket etmekten daha kolay olduğu için ve dünyadaki kara 

 
152 Kocakenar, a.g.e., s. 12.  
153 Nurettin Gülmez ve Bülent Tahancı, “Soğuk Savaş Dönemi Çekişmelerinden Bir 

Örnek: U-2 Uçak Krizi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 

28, 2014, ss. 205-210.  
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parçaları okyanuslar tarafından kuşatıldığı için okyanusa ulaşımı olan 

devletlerin büyük güç olma potansiyeli daha yüksektir.154  

Her ne kadar Mahan’ın ileri sürdüğü tespitler Soğuk Savaş’tan çok daha 

önce ABD karar alıcılarını etkilemişse de Soğuk Savaş döneminde de 

bu etkilenişin devamını gözlemlemek mümkündür. Örneğin 1990 yılı 

verilerine göre ABD’nin deniz gücü hacmi; 36 balistik torpil denizaltısı, 

89 hücum denizaltısı, 17 uçak gemisi, 4 savaş gemisi, 42 kruvazör, 52 

destroyer, 103 firkateyn ve 67 amfibi savaş gemisinden müteşekkildir. 

Bununla birlikte örneğin 1974 yılında Senato Kararı ile başlatılan Milli 

Okyanus Politikası Çalışması sonunda tespit edilen ana unsurlar 

Mahan’ın teorisinin ABD’li karar alıcılar nezdinde Soğuk Savaş 

döneminde de etkili olduğunu göstermektedir. Bu unsurlar arasında; 

ABD’nin okyanus boşluklarının stratejik potansiyelinden yararlanması 

gerektiği; ABD’nin iktisadi kazanımlar elde etmek ve bunların 

devamlılığını sağlamak için okyanusların kullanımını araçsallaştırması 

gerektiği; ABD’nin enerji bakımından kendi kendine yeterli hale 

gelebilmesi için denizlerdeki bütün enerji kaynaklarına yönelmesi 

gerektiği gibi hususlar yer almaktadır.155 Görüldüğü üzere ABD dış 

politikasının Soğuk Savaş dönemindeki seyrinde Mahan’ın teorisinin 

de yansımalarını görmek mümkündür.      

 
154 Burak Şakir Şeker, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Yeniden Yapılandırma 

Stratejisi: Deniz Hâkimiyeti Teorisi’nden Deniz Hegemonyasına Geçiş”, Hasret 

Çomak ve Ayşegül Gökalp Kutlu (eds.), International Security Congress Proceeding 

Book, 2014, ss. 772-773.  
155 Nejat Tarakçı, Türkiye Merkezli Jeopolitik Analizler, İstanbul: TASAM Yayınları, 

2014, ss. 400- 401.   
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* Soğuk Savaş sürecinde yeni bir mekân olarak ortaya çıkan uzaya dair 

Everett C. Dolman’ın geliştirdiği Uzay Hâkimiyeti Teorisi de Soğuk 

Savaş dönemi ABD dış politikasının pratiğinde karşılık bulan 

kuramlardan biridir. Öyle ki ABD ve S.S.C.B. arasındaki uzay 

alanındaki rekabet 1957’den 1975’e kadar yoğun bir şekilde 

yaşanmıştır. Bu rekabetin örnekleri oldukça fazla olmakla birlikte 

Ronald Reagan tarafından başlatılan SDI bu rekabetin en bariz 

örneğidir. Soğuk Savaş’ın sonunu hızlandıran bu proje ile ABD 

S.S.C.B.’nin kıtalar arası balistik füzelerini uzaydan kontrol edilen 

lazer ışınları ile henüz Amerikan topraklarına ulaşmadan yok etmeyi 

amaçlamıştır. Hâlihazırda ekonomik bakımdan Soğuk Savaş’ın yükünü 

taşımakta zorlanan S.S.C.B.’nin buna karşılık vermeye çalışması da 

Soğuk Savaş’ın sonunu hızlandırmıştır. Bir başka deyişle ABD 

kendisinin de gerçekleştiremeyeceği kadar yüksek bütçeli bir uzay 

programını başlattığını belirterek artık Soğuk Savaş’ın maliyetini 

üstlenemeyen S.S.C.B.’yi bu sürece çekmiş ve onun çöküşünü 

hızlandırmıştır.156  

SONUÇ YERİNE: ABD DIŞ POLİTİKASINDAKİ JEOPOLİTİK 

SÜREKLİLİKLER 

ABD dış politikasının Soğuk Savaş dönemindeki seyri klasik jeopolitik 

teoriler kapsamında değerlendirildiğinde ABD dış politikasının 

bugününe de ışık tutacak bir takım süreklilikleri tespit etmek 

mümkündür. İlk olarak ABD’nin kuruluşundan beri coğrafi 

 
156 Pavel Podvig, “Did Star Wars Help End the Cold War? Soviet Response to the SDI 

Program”, Science&Global Security, Vol. 25, No. 1, 2017, ss. 19-21.  
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konumundan hareketle benimsediği jeopolitik stratejiler halen 

gündemdedir. Bunlar, savaşı Amerika kıtasından uzak tutmak; savaş 

kaçınılmazsa onun ABD’ye uzak coğrafyalarda gerçekleşmesini 

sağlamak; dünya politikasına yönelik müdahilliği sürekli kılmak için 

deniz gücünü zinde tutmak ve herhangi bir başka gücün Amerika 

kıtasına müdahil olmasını engellemektir. İkinci olarak ABD herhangi 

bir jeopolitik boşluk yaratmaktan kaçınmaktadır. Bir başka deyişle 

ABD yeni mücadele mekânlarına (Soğuk Savaş döneminde yaşanan 

uzay rekabeti gibi) derhal müdahil olmaktadır ve böylece jeopolitik bir 

boşluk bırakmamaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından 

ABD’nin S.S.C.B.’den arda kalan jeopolitik boşluğa (Avrasya) 

yönelmesi bu kapsamda değerlendirilmelidir. Zaten Avrasya bölgesi 

Brzezinski gibi teorisyenler tarafından ABD için jeopolitik bir ödül 

olarak formüle edilmiştir.  

Üçüncü olarak ABD’nin çevreleme stratejisini sürdürdüğü 

görülmektedir. Günümüzde ABD’nin bu stratejiyi yönelttiği devletler 

ise Rusya Federasyonu ve Çin’dir. ABD’nin 2001’de Afganistan’ı ve 

2003 yılında Irak’ı işgal etmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte ABD’nin 2010’dan beri devam eden Suriye krizine 

angaje olması da çevreleme stratejisinini bir diğer sacayağını 

oluşturmaktadır. O halde; Rusya ve Çin’in Suriye krizinde ABD’yi 

dengelemeye çalışmaları ve ABD-İran ihtilafında İran’ı desteklemeleri 

de bu iki devletin bahse konu çevrelemeyi aşmaya çalıştıklarını 

göstermektedir. Çünkü Afganistan, Irak ve Suriye’den sonra İran’ın da 

ABD’ye kaybedilmesi ihtimali Çin ve Rusya tarafından çevrelemenin 

tamamlanması olarak görülmektedir. Dördüncü olarak ABD çevreleme 
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stratejisinin işlevsel araçlarından biri olan NATO’yu günümüzde de 

etkin bir şekilde kullanmaktadır. Hâlihazırda NATO artık bölgesel bir 

savunma örgütünden ziyade küresel misyonlar üstlenen bir 

organizasyondur. Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’nun küresel 

terörle mücadele gibi konuları içeren yeni konseptleri benimsemesi bu 

tespiti doğrulamaktadır. NATO’nun Soğuk Savaş sonrasında Bosna 

Hersek, Kosova, Afganistan, Irak, Aden Körfezi ve Libya’ya angaje 

olması da bu kapsamda değerlendirilebilir. Beşinci olarak ABD Batı 

ittifakı kurumlarının (en temelde NATO, zaman zaman da AB) 

Doğu’ya doğru genişlemelerini desteklemektedir. Bu durumun en temel 

sonucu ise Gürcistan Savaşı ve Ukrayna krizi örneklerinde görüldüğü 

gibi Rusya’nın verdiği sert tepkilerdir. 
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GİRİŞ 

Soğuk Savaş sonrası dönemde jeopolitik, politik bir söylem olarak 

Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde, mekânın ötesinin bağımsız 

değişkenlerle birlikte yeniden tanımlanmasına, algılanmasına ve 

tanınmasına aracılık etmektedir. Klasik jeopolitik teoriler bağlamında 

Kara Hâkimiyet teorisinin merkezinde yer alan Avrasya157 kıtası, 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yeniden şekillenen 

uluslararası konjonktürel yapı içerisinde, bölgenin önemli enerji 

kaynakları ve bu kaynaklar üzerindeki hâkimiyet açısından Heartland 

olarak nitelendirilmekte ve eleştirel yönleriyle yeniden gündeme 

getirilmektedir.  

Mackinder, İngiliz emperyalizminin giderek azaldığı ve her iki dünya 

savaşının koşullarının ağırlaştığı süreçleri yeniden irdeleyerek, 1904 

yılında “Tarihin Coğrafi Pivotu (The Geographical Pivot of History)” 

adlı eseriyle başladığı güç ilişkileri ve siyaset konusundaki coğrafi 

yaklaşımlarını, 1943’de “Yer Küresi ve Barışın Kazanılması (The 

Round World and The Winning of The Peace)” adlı eseri ile geliştirerek 

Heartland teorisini formüle etmiştir.158 Bu bağlamda Heartland teorisi, 

 
157 Avrasya, ortak kabul görmüş coğrafi sınırları olmayan Avrupa ve Asya kıtalarının 

neredeyse tamamını içeren ve yüzyıllara dayanan tarihi, ekonomik, kültürel, etnik, 

dini ve politik değerler mozaiği konumundadır. Genel hatları itibariyle, Avrasya, 

Atlantik Okyanusu’ndan Pasifik’e uzanan Avrupa ve Asya kıtalarını içine alan, Ural 

Dağları’nın Doğu ve Batısına uzanan bölge olarak tanımlanmakta ya da Orta Asya 

kavimlerinin yerleştiği, Türklerin, Moğolların, Slavların, Çinlilerin yaşadığı geniş 

alan olarak nitelendirilmektedir. Çalışmamızda Avrasya kavramı, Rusya Federasyonu 

ve yakın çevresi olarak daha dar bir çerçevede ele alınmaktadır.     
158 H.J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History”, Democratic Ideals and 

Reality, Washington DC: National Defence University Press, 1996.; H. J. Mackinder, 
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zamanının koşullarını kendi bağlamında yansıtmaya çalışmış, dünya 

kavramını mevcut güçlerin, devletlerin ve halkların artık birbirlerinden 

bağımsız ve birbirlerinden soyutlanmadıkları kapalı bir sistem olarak 

tasvir etmiştir. Bu çerçevede sürekli etkileşimde olmaları ve kendi 

sınırlarının ötesindeki olayları etkilemeleri kaçınılmaz 

görülmektedir.159 Dolayısıyla, sömürgecilik ve emperyalizmi çeşitli 

güçlerin fiziksel sınırlarını düzenleyen asimetrik güç ilişkileri olarak 

tanımlarsak, çağdaş küreselleşmiş dünyada devletlerarası nüfuz, 

fiziksel sınırların ötesindeki asimetrik güç ilişkilerinin bir göstergesi 

olarak değerlendirilmelidir. Böylece, küresel etkileşimlerin akışkanlığı, 

Avrupa’nın ve Yakın Doğu’nun tarihi sınırlarının çok ötesinde, Eski 

Dünya’nın gücünün projeksiyonuna açıkça yansımıştır.  

Mackinder, politik güç dengesini ekonomik, stratejik ve coğrafi 

koşulların bir ürünü olarak teorisine yerleştirmiş, nüfus yoğunluğu, 

kaynaklar ve topoğrafik elementler gibi kalıcı coğrafi gerçekliklere 

dayandırarak geliştirmiştir. Coğrafyanın nedensel rolü üzerine tarihi 

genellemeler elde etmeye çalışan Mackinder, kıta ve deniz güçleri 

arasındaki iktidar mücadelesini Heartland teorisinde ortaya koymuştur. 

Burada deniz gücü azalan İngiliz İmparatorluğu gibi devletlere, 

geleneksel kıta devletlerinin yani Rus İmparatorluğunun meydan 

okuması, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle gücün sadece 

okyanuslara yansıtılmadığını, herhangi bir kara kütlesine ekonomik ve 

askeri olarak da yayılabildiğine işaret etmektedir.  Dahası dünyanın 

 
“The Round World and The Winning of The Peace”, Democratic Ideals and Reality, 

Washington DC: National Defence University Press, 1996. 
159 Mackinder, “The Round World …”, s. 197. 
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önemli bölgelerini kontrol altına alabilecek dev bir kara gücünün 

dünyaya hâkim olacağı tasavvur edilmiştir.160   

Tarihsel sürece bakıldığında, Avrasya kıtasının jeopolitiğinin 

tanımlanmasında, Mackinder’ın Heartland teorisi önemli bir çıkış 

noktası oluşturmaktadır. Teoriye göre,  karasal hâkimiyeti ön planda 

tutarak güçlenen imparatorlukların, denizler aracılığıyla genişleme 

olasılığı olduğu, ancak denizlerdeki hâkimiyeti sürdüren teknolojik 

gelişmeler ne kadar gelişirse gelişsin, karaya bağımlı oldukları üzerine 

geliştirilen argümanları kapsamaktadır. Bu bağlamda Mackinder’e 

göre, Heartland Sibirya’dan başlayarak, Orta Asya ve Volga Havzasını 

kapsayan yeryüzünün en büyük doğal kalesi konumundadır.161 Bu 

nedenle, bölgenin dönemin koşulları çerçevesinde ulaşılamaz olarak 

nitelendirilmesi ve karasal hâkimiyetin deniz gücü ile desteklenmesi 

sonucu dünyaya hâkim olacak bir merkezin tasavvuru Kıta 

Avrupası’nda yankı bulmuştur. Mackinder’in teorisinin gelişmesinde 

Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda hem Batı hem de Rusya ile aynı anda 

savaşa girmesi ve Doğu Avrupa’ya doğru yönelmesi etkili olmuştur. 

Mackinder, Rusya’nın iç karışıklıkları ve akabinde Bolşevik devriminin 

yerleşme sürecinin beraberinde getirdiği sorunlardan dolayı ilgisini 

Almanya üzerine yoğunlaştırmıştır. Ancak II. Dünya Savaşı sırasında 

değişen konjonktürel yapı ile Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’ya 

hâkim olacağı ve dünyanın en önemli bölgelerini kontrol eden dev bir 

 
160Mackinder, “The Round World …”, s. 198.  
161H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Washington DC: National 

Defence University Press, 1996, s. 55.   
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kara gücüne dönüşeceğini vurgulamıştır.162 Bu bağlamda Heartland 

üzerindeki tarihi Rus hâkimiyeti, Soğuk Savaş sonrası dönemle 

birleştirildiğinde, Mackinder’in teorisine dikkat çekici kanıtlar 

sunmaktadır. Rus İmparatorluğu, özellikle Orta Asya olmak üzere, 

Heartland üzerindeki hâkimiyetinde çok sayıda rakiple karşılaşmıştır. 

19. yüzyılda Büyük Oyun olarak adlandırılan yapılanmada, İngiliz ve 

Osmanlı İmparatorlukları, Orta Asya’daki Rus hegemonyasına ve 

Heartland’ın tamamına karşı ciddi bir tehdit olarak algılanmış, çağdaş 

dünyada ise Rusya Federasyonu, Avrasya’daki hegemonyasını, Yeni 

Büyük Oyunun bir parçası olarak dış etkilere karşı koruma ve savunma 

stratejileri ile sürdürme çabasına girmiştir.163 Bu süreçte küresel 

düzenin değişken koşulları bölgede Rus nüfuzuna karşı farklı 

oluşumları da beraberinde getirmiştir. Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasının ardından ortaya çıkan bağımsız devletlerin yeniden 

tanımlanan jeopolitik konumları, bölgedeki ana aktörlerin revizyonunu 

ve egemenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmeyi gerektirmektedir.  

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle başlayan tarihi süreçle, sadece 

bağımsız devletler değil, Sovyet Cumhuriyetinin parçalarından oluşan 

sınırları belirli yeni jeopolitik bölgeler de uluslararası sistemdeki yerini 

almıştır. Bu bağlamda, Letonya, Litvanya ve Estonya’dan oluşan 

cumhuriyetler grubuna Baltık ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan ve 

Gürcistan’dan oluşan gruba Transkafkasya, Kırgızistan, Tacikistan, 

 
162 Francis P. Sempa, “Halford Mackinder’s Last View of the Round World”, The 

Diplomat, March 23, 2015, https://thediplomat.com/2015/03/halford-mackinders-

last-view-of-the-round-world/Erişim tarihi: 01.03.2020. 
163 David Fromkin, “The Great Game in Asia”, Foreign Affairs, Vol. 58, No. 4, 1980, 

s. 936. www.jstor.org/stable/20040512, Erişim tarihi 10-03-2020.  
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Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’a da Orta Asya adı 

verilmiştir.  Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, ulusal ve 

bölgesel kimlik sorunu yaşayan Rusya, Sovyet sonrası ortaya çıkan yeni 

jeopolitik oluşumlar içerisinde ilk kez kendisini oldukça daralmış 

sınırlar içerisinde bulmuştur. Bu nedenle, ulusal ve bölgesel kimliğini 

sorgulama içerisine giren Rusya, imparatorluk sendromunun yapısında 

bulunan emperyal bilinçle, Sovyet sonrası alana ve daha da ötesine 

nüfuz etmeyi en doğal hakkı olarak görmüştür. Bu bağlamda, sözde 

bağımsız devletlerdeki Rus azınlığın haklarını koruma adına uyguladığı 

politikalarını meşrulaştırmaya çalışmıştır.164 

Rusya’nın kimlik sorunu ve emperyal yapısı dikkate alındığında, klasik 

emperyalizmin ötesinde öncelikli olarak enerji politikasına dayanan 

neo-emperyalist mekanizmaları kullanarak, eski Sovyet 

İmparatorluğu’nu canlandırma olasılığı komşularına yansımaktadır.  

Bu nedenle, Rusya’nın neo-emperyalist çıkışları, özellikle Sovyet 

sonrası dönemde yeniden gündeme gelen Avrasyacı fikirlerle teorik bir 

zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada Mackinder’in 

Heartland teorisinden yola çıkılarak, bölgenin jeopolitiği üzerine 

odaklanılmakta ve bölgeyi nüfuzu altına alan devlete, coğrafi, stratejik 

ve jeo-ekonomik avantajlar sağladığı varsayımlarıyla Avrasya 

 
164 Vladimer Papava, “The Eurasianism of Russian Anti-Westernism and the Concept 

of  “Central Caucaso-Asia””, Russian Politics and Law, Sayı: 6, 2013, s. 47.; Mahmut 

Bi, Kafkasya Tarihi, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011, s. 5.; A. Areshev, “Turkey’s 

Policies in The Southern Caucasus And Regional Security Mechanisms”, Ed. Andrei 

Areshev vd., Turkish-Russian Academics: A Historical Studyon The Caucasus, 

AVİM., 2016, s. 8.;  Amirbek, Aidarbek, Küresel Güç Mücadelesinde Orta Asya, Türk 

Cumhuriyetleri İlişkileri, Ankara: Barış Yayınları, 2013, s. 55.  
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jeopolitiğinin uluslararası ilişkileri nasıl etkileyeceği irdelenmektedir. 

Bu doğrultuda Yeni Büyük Oyun ve oyuncularının Heartland’ı yeniden 

tanımlamaları ve bu bölgede derin köklere sahip Rus nüfuzunun 

değişen, dönüşen ve gelişen jeopolitik eksene ideolojik yaklaşımların 

da etkisiyle uyarladığı ulusal çıkarları, tehdit ve tehlike algıları ortaya 

konmaya çalışılmıştır.     

 

1. AVRASYA’NIN PİVOTU ORTA ASYA VE KAFKASYA: 

KARA VE DENİZ GÜCÜNÜN REKABET SAHASI 

İngiliz coğrafyacı Mackinder, Asya, Avrupa ve Afrika’nın üç bitişik 

kıtasının dünyanın katı yüzeyinin üçte ikisini oluşturduğuna işaret 

ederken, bu kara kütlelerini “Dünya Adası” olarak adlandırmış ve 

stratejik hâkimiyetin anahtarı olarak belirlediği Heartland ile 

Avrasya’ya ve enerji kaynaklarına erişimin önemine vurgu 

yapmıştır.165 Mackinder’ın tezi doğrultusunda, Orta Asya ve 

Kafkasya166, İngiliz ve Rus imparatorluklarının rekabet sahası olarak 

bilinen Büyük Oyunun oynandığı satranç tahtasında, ekonomik, politik 

ve güvenlik çerçevesinde tarihsel bir rol almaktadır. Bu bağlamda, hem 

mecazi hem de coğrafi olarak Heartland’ın çekirdeğini oluşturan bölge, 

coğrafi ve stratejik konumu ile hem tarihin coğrafi pivotu hem de 

küresel dünya politikalarının merkezi olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla günümüzde ABD hegemonyası dikkate alındığında 

 
165 Gerald Robbins, “The Post-Soviet Heartland: Reconsidering Mackinder”, Global 

Affairs, Vol.8, 1993, s. 97. 
166 Çalışmada, Orta Asya ve Kafkasya olarak nitelenen bölge, Azerbaycan, 

Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve 

Kazakistan’ı içermektedir.   
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tartışmalı bir argüman da olsa, Heartland’a egemen olan devletin 

(günümüzde Rus nüfuzunun etkisi sorgulanmakla birlikte), nihayetinde 

dünya politikasını kontrol etmek için gerekli jeopolitik ve ekonomik 

potansiyele sahip olacağı öne sürülmüştür. 

Orta Asya’nın örgütlü bir devlet yapısına sahip olmayan çok etnili 

göçebe halkları, önce Hun İmparatorluğu ile tahakküm altına alınmış ve 

sonrasında tarihsel süreç içerisinde çeşitli jeopolitik aktörlerin 

hâkimiyet döngüsü içerisinde yer almışlardır.167 Bu döngü içerisinde 

bölgede 16. yüzyılda başlayan Rus istilası, 19. yüzyıl sonlarına kadar 

devam etmiş ve bu süreçte Rus İmparatorluğu, Heartland’ın kilit 

bölgelerine hâkimiyet kurabilmek için Doğu Avrupa’dan Rus nüfusu 

yerleştirmiştir.168 Ancak Rus İmparatorluğu’nun Avrasya’ya yönelik 

planları, İngiliz İmparatorluğu ile siyasi ve ekonomik rekabete neden 

olmuştur. Büyük Oyun olarak bilinen siyasi ve ekonomik rekabet, 

toprak ve nüfus üzerinde iki emperyal güç tarafından yürütülen siyasi 

hâkimiyet, kontrol ve güvenlik için bir mücadeleye dönüşmüştür.169 

Rusya’nın Heartland üzerindeki nüfuzu ve ideolojik bağlarının güneye 

doğru yayılması, İngiliz İmparatorluğu’nda endişe yaratmıştır. Çarlık 

Rusya’nın bölge üzerindeki kontrolü, İngiliz imparatorluğunun 

jeopolitik ve ekonomik çıkarlarına büyük zarar vermiştir.170  

 
167 Peter B. Golden, Dünya Tarihinde Orta Asya, Çev., Yahya Kemal Taştan, Ankara: 

Ötüken Yayınları, 2014, s. 14. 
168 Memet Yetişgin, “Rusların Türk Toprakları Üzerinde Yayılmasının Sebepleri 

Üzerine Bazı Düşünceler”, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, s. 16, 

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/553, Erişim Tarihi: 

15.03.2020. 
169 Yetişgin, “Rusların Türk…”, s. 679. 
170 Fromkin, “The Great…”, ss. 937-938. 
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Mackinder’in jeopolitik yaklaşımına uygun olarak Orta Asya, 

Afganistan’a ve Hindistan’a açılan kapı olarak görülüyordu. 

Dolayısıyla, İngiliz İmparatorluğu açısından bölge, Hint kolonisini ve 

bir bütün olarak İmparatorluğu koruyan tampon bir bölge 

konumundaydı. Ancak, Orta Asya ve Kafkasya’daki Rus 

İmparatorluğunu kontrol altına almak kolay değildi. Rusya’nın 

bölgedeki geniş demiryolu ağı, Avrasya’da genişlemesine ve nüfuz 

etmesine kolaylık sağlarken, deniz gücü İngiliz İmparatorluğu’nun kara 

gücüne oranla bölgeye hızlı ve verimli bir şekilde ulaşması mümkün 

görünmüyordu.171  

Orta Asya ve Kafkasya’nın ekonomik potansiyeli bölgenin jeopolitik 

önemine katkıda bulunmuştur. Rus demiryolu ağı ile İngiliz ticaret 

bağlantıları kesintiye uğratılmış, Batı Avrupa’daki ABD etkisi bölgenin 

pamuk üretimi ile zayıflatılmıştır. Dahası bölgenin bilenen mineraller, 

kömür ve petrol gibi doğal kaynaklarının İngiliz İmparatorluğu’nun 

endüstriyel kalkınmasını besleyen enerji kaynağı olarak kaybedilmesi, 

ekonomik anlamda da büyük zarar gördüğünü ortaya koymaktadır.172 

Böylece, Orta Asya ve Kafkasya’nın ekonomik potansiyeli önemli bir 

jeo-ekonomik rekabet alanı yaratmıştır. Bu nedenle, Heartland teorisine 

uygun olarak, Orta Asya ve Kafkasya’daki jeo-ekonomik kaynaklar 

üzerinde kontrolün sağlanması bölgesel hegemonyanın ekonomik ve 

siyasi gücünün sürekliliği için önem kazanmıştır. İngilizlerin Orta 

 
171 Sarah O’Hara, Michael Heffernan, “From Geo-Strategy to GeoEconomics: The 

‘Heartland’ and British Imperialism Before and After MacKinder”, Geopolitics, 2006, 

s. 59.  
172 O’Hara, Heffernan, “From Geo-…”, s. 62. 
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Asya’ya yönelik politikası, sadece imparatorluğun toprak bütünlüğünü 

korumanın ötesinde, gelecekteki güvenliğini, ekonomik ve politik 

alanlarda da sağlamayı amaçlamakta ve bölgeye egemen olan jeopolitik 

aktörün, dünyayı kontrol etmesi için gerekli jeopolitik ve ekonomik 

potansiyele sahip olması gerektiği önermesini doğrular niteliktedir.  

Orta Asya ve Kafkasya’da İngiliz ve Rus imparatorluğu arasındaki 

nüfuz mücadelesinde, bölge ile ortak etnik, dilsel, dinsel ve kültürel 

mirasla bağlı olan Osmanlı İmparatorluğu da rol almıştır. Rusya’nın 

coğrafi olarak Hindistan’a yakın olması ve Osmanlı İmparatorluğu 

topraklarından Akdeniz’e ulaşması İngiliz çıkarlarına yönelik önemli 

bir tehlike olarak tasavvur edilirken, 1869’da Süveyş Kanalı’nın 

açılması İngiliz endişelerini daha da artırmıştır. Bu endişe, Rus 

yayılmasını önlemek amacıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak 

bütünlüğünün korunmasını İngiliz dış politikasının temel parametresi 

haline getirmiştir. Kırım Savaşı’nda Osmanlı’nın yanında yer alan 

İngiltere savaş sonrasında imzalanan Paris Antlaşması’yla kendini 

garanti altına almıştır.173  

Osmanlı bölgede İngilizler ya da Ruslar kadar aktif politikalar 

üretemese de Pan-Turanist174 yaklaşımlar ile Büyük Oyun içerisinde 

 
173 Mithat Aydın, “İngiliz-Rus Rekabeti ve Osmanlı Devleti’nin Asya Toprakları 

Sorunu (1877-1878)”, http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AYDIN-

Mithat, Erişim tarihi: 15.03.2020. s. 502. 
174 Pan-Turanizm ideolojisi pre-modern Türkiye’nin ideolojisi olan etnisiteler arası 

Osmanlıcılıktan kopuşun bir göstergesi olarak, modern Avrupa düşüncesi bağlamında 

etnik kökene vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla, ulusları öncelikle biyolojik terimlerle 

tanımlayan ırkçılık olarak milliyetçilik, modern kapitalist kültürün bir ürünüdür. 

Dahası, Batı dışındaki toplumlarda kapitalizmin gelişmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. 

Anthony Smith, Milli Kimlik, Çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul: İletişim Yayınları 

2009, s. 201.  
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ideolojik açılımlarla yer almıştır. Bu durum ulusal ideolojilerin 

jeopolitiğin itici güçlerinden biri olarak hizmet etmesine de zemin 

hazırlamıştır. Bu bağlamda Pan-Turanizmin, Türk halklarını tek bir 

devlette birleştirme düşüncesiyle, Orta Asya ve Küçük Asya’nın 

(Anadolu) yeni bir küresel güç yaratacağına dair jeopolitik argümanlar 

barındırmaktadır. Pan-Turanist yaklaşımların yayılmasında, 1904 

yılında Rus-Japon Savaşı’nın ahlaki ve politik yenilgisi, küçük bir deniz 

gücünün Rus İmparatorluğu’na başarılı bir şekilde meydan 

okuyabileceğinin bir göstergesi olarak tarihe kaydedilmesi itici bir rol 

oynamıştır. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu’nun Heartland’daki 

kesintisiz 300 yıllık hâkimiyetine dayandırılan Pan-Turanist 

yaklaşımların yayılması ve Avrupa güçlerinin öncelikle İngiliz ve Rus 

imparatorluklarının Orta Asya ve Kafkasya’daki işgalleri, Osmanlı 

İmparatorluğu’nu I. Dünya Savaşı içerisine doğru sürüklemiştir. 

Savaşın seyri doğrultusunda, Rus Karadeniz Limanları bombalanmış ve 

Ermenistan ve Azerbaycan’daki Kafkas cephelerinde ilerlemeler 

sağlanmış ve Rusya’nın Heartland’daki nüfuzuna meydan okunmuştur. 

Ancak, Bolşevik devrimini takiben kısa bir bağımsızlık döneminden 

sonra Orta Asya ve Kafkasya, Sovyetler Birliği nüfuz alanı içerisinde 

kalmış ve Heartland üzerindeki geleneksel Rus kontrolü devam 

etmiştir.175 

Rusya, geçmişte olduğu gibi bugün de geniş toprakları ve Slav kültürel, 

dini ve dilsel özellikleri ile Doğu Avrupa’nın merkezi ve en güçlü 

 
175 Katarina Živec, “Application Of Mackinder’s Heartland Theory To Past And 

Present Geopolitical Significance Of Central Asia”, Perspectives, 2018, s. 13. 

https://www.cep.si/wp-content/uploads/2018/08, Erişim Tarihi: 10.03.2020. 
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devleti olarak kabul edilmektedir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Müttefik 

devletlerin Rusya’nın 1917 Bolşevik rejimini devirmeye yönelik 

girişimleri, Rusya’nın Doğu Avrupa’daki hâkimiyetinin önemini 

göstermiştir.176 Dahası, II. Dünya Savaşı ve Mihver devletlerin 

Almanya liderliğinde, Doğu Avrupa üzerinden ve Japonya ile Doğu 

Asya üzerinden Heartland içlerine genişlemesi, Heartland’a hükmeden 

devlet ve İç Hilal’de bulunan devletlerarasındaki güç mücadelesinin 

önemine işaret etmektedir.177 Dolayısıyla Doğu Avrupa, Soğuk Savaş 

ve küresel politikalar bağlamında devletlerarasındaki güç 

mücadelesinde önemli bir konuma sahip bulunmaktaydı. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Doğu Avrupa’daki jeopolitik 

yaklaşımlar178 Atlantik ittifakı ve Rusya arasındaki nüfuz mücadelesini 

daha da yoğunlaştırmıştır. Emperyal Sovyet mirası, Rusya’nın Anglo-

Amerikan ittifakının temel düşmanı olduğu argümanını canlı tutmakta 

ve bu çerçevede büyük güç ilişkilerini yönlendirmeye devam 

etmektedir. Dolayısıyla, deniz gücü ve karasal güç arasındaki 

 
176Sedef Bulut, “İşgal İstanbul’unda Bolşevik Faaliyetler: İtilaf Devletleri’nin 

Bolşevizm Endişesi ve Uyguladıkları Politikalar”, Tarihin Peşinde Uluslararası 

Sosyal ve Araştırmalar Dergisi, 2013, s. 9.  
177 Almanya, Avusturya, Türkiye, Hindistan ve Çin İç Hilal olarak nitelendirilirken, 

Britanya, Güney Afrika, Avustralya, Birleşik Devletler, Kanada ve Japonya Dış Hilali 

oluşturmaktadır. 
178 Soğuk Savaş sonrası Doğu Avrupa ülkeleri -Visegrad Dörtlüsü ve Orta Avrupa 

Teşebbüsü gibi Varşova Paktına benzer oluşumlardan ziyade, 1990’lı yıllarda 

NATO’nun güvenlik ve demokratik rejimler için tek alternatif olduğu düşüncesi ile 

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999’da NATO’ya katılan ilk ülkeler 

olmuştur. Bu süreci 2004’de Estonya, Litvanya, Latviya, Slovenya, Bulgaristan, 

Romanya ve Slovakya izlemiştir. Şaban Tanıyıcı, “Uluslararası İlişkiler Kuramları 

Işığında Doğu Avrupa Ülkelerinde Soğuk Savaş Sonrası Dış Politika Belirleme 

Sürecinin Analizi”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,   

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/289622, s. 159. Erişim tarihi 

11.03.2020 
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mücadele, Anglo-Amerikan ittifakı ve Rusya’nın Heartland hâkimiyeti 

Mackinder’ın tezinin önemini teyit etmektedir.  Böylece, Heartland 

üzerindeki emperyalizm, Çarlık Rusya’dan, Sovyetler Birliği’ne ve 

günümüz Rus dış politikasına aksettirilmiştir.179  

Rus devlet sınırlarının Avrasya’da Heartland ekseninde bütünleşmesi, 

İskandinavya, Orta Asya, Doğu Avrupa, Türkiye, İran ve hatta 

Hindistan’a uzanarak gücünü yansıtabilecek önemli bir konum 

sağlamaktadır. Bu bağlamda, Orta Asya ve Kafkaslarda Sovyet sonrası 

yaşanan gelişmeler, Avrupa Birliği, NATO gibi çok taraflı kurumlar 

aracılığıyla nüfuz alanlarının genişletilmesi, ABD, Çin, Türkiye ve İran 

gibi aktörlerin bölge ile temasları önemlidir.180 Ancak, Bağımsız 

Devletler Topluluğu, Kollektif Güvenlik Antlaşması, Avrasya 

Ekonomik Birliği gibi oluşumlarla küresel düzene modern jeopolitik 

yaklaşımlarla uyarlanan Rus etkisinin göz ardı edilemeyeceği de bilinen 

bir gerçekliktir. Görüldüğü üzere, Mackinder’ın Heartland teorisinin 

küresel düzene yansıması ve uluslararası sistemin modern politik 

koşulları çerçevesinde küresel güçlerin neo-emperyal politikalarına ve 

 
179 Putin, Rusya’nın yeni bir milenyumun eşiğinde olduğunu ifade ettiği 

konuşmasında Rus dış politikası genel olarak aynı eksende kalmakla birlikte, yeni 

fırsatlara yönelik yöntemlerin revize edileceğine işaret etmiştir. Merve İrem Yapıcı, 

Rus Dış Politikasını Oluşturan İç Etkenler: Yeltsin ve Putin Dönemleri, Ankara: 

USAK Yayınları, 2010, s. 367. 
180 ABD’nin, bölgenin özellikle Hazar Havzasının enerji kaynakları üzerinde kontrol 

sağlama amacı ile Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile doğrudan temaslar 

kurmaya çalışması, Rusya’nın Yakın Çevresi üzerindeki etkinliğini zayıflatmıştır. 

Mohammad-Reza Djalili ve Thierry Kellner, Yeni Orta Asya Jeopolitiği: SSCB’nin 

Bitiminden 11 Eylül Sonrasına, Çev. Reşat Uzmen, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 

2009, s. 182. 
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jeo-ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi uluslararası ilişkilerin 

jeopolitik yaklaşımlarına yansımıştır.  

2. AVRASYA’DA YENİ BÜYÜK OYUN MU? 

Rusya’nın Heartland üzerindeki nüfuzunu pekiştirmesi, iki süper gücün 

kendi etki alanlarında özerklik ve bağımsızlıklarını kolaylaştıran Soğuk 

Savaş döneminde zirveye ulaşmış ve Orta Asya ve Kafkasya’da Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri kurulmuştur. Bu cumhuriyetleri belirleyen 

sınırlar, etnik, dilsel, kültürel ve tarihi unsurlara bakılmaksızın, 

Sovyetlerin nüfuzunu kolaylaştıracak ve bölgeyi Pan-İslamist ya da 

Pan-Turanist yaklaşımlardan koruyabilecek çerçevede çizilmiştir. Bu 

sınırlar Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsız olan 

devletlere miras olarak devredilmiştir. Sovyetler Birliği’nin sona 

erdiğinin ilan edilmesi, başlangıçta Orta Asya ve Kafkaslar üzerindeki 

Rus nüfuzunun da sona erdiğini düşündürse de, Rusya Federasyonu 

kısa bir süre içerisinde boşluğu doldurmuştur.181  

Sovyetler Birliği sonrası Rus nüfuzunun bölgede halen etkili olmasına 

rağmen, uluslararası konjonktürel yapı dış güçlerin bölgeye kademeli 

olarak yerleşmesini sağlamıştır. Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin 

ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlığı ve geri kalmışlığından 

kaynaklanan güç asimetrisi, Heartland dışındaki devletlerle, özellikle 

 
181 Fikret Elma, “Sovyet Sonrası Rusya Ve Orta Asya”, Journal of Azerbaijani 

Studies, s.s. 131-132. http://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2010/06/10.pdf, 

Erişim Tarihi:11.03.2020. 
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ABD ile ilişkilere zemin hazırlamıştır.182 Dolayısıyla bölgede, nüfuz, 

güç, hegemonya ve çıkar kavramları ile örtüşen küresel düzenin yeni 

aktörleri-Rusya Federasyonu, Türkiye ve İran, ABD, AB, Pakistan, 

Hindistan, Çin, İsrail, Japonya ve Suudi Arabistan- Yeni Büyük Oyuna 

kaldıkları yerden ancak günümüz jeopolitik yaklaşımlarıyla devam 

etmektedirler.183 Günümüzdeki jeopolitik yaklaşımlar, Mackinder’ın 

zamanından farklıdır ve bu nedenle modern koşullara uygun olarak 

Heartland teorisinin uygulanabilirliği sorgulanmalıdır. Bu sorgulama, 

Soğuk Savaş sonrası teknolojik gelişmeler, dijital iletişim ve 

küreselleşmiş ekonomiler ve politikalar (Rusya’nın ve Çin’in güç 

dengesindeki rolleri, ABD’nin Japonya’ya karşı koruyucu politikaları 

gibi) dönemin jeopolitik yaklaşımlarının (Heartland-Rimland184-Dünya 

Adası) analitik olarak revize edilmesini gerektirmiştir. Bu bağlamda 

küreselleşme, kıtalar arası balistik füzeler, kitle imha silahları, küresel 

terör örgütleri, İslami köktendincilik ve ulus-ötesi organize suç gibi 

olgular, herhangi bir bölgesel kontrol kavramını işlevsel olarak 

anlamsız hale getirmektedir. Yine de, Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasının ardından Heartland hâkimiyetini öngören jeopolitik 

paradigmalar paradoksal olarak, hem akademik hem de politik çevrede 

 
182 Abdullah Özdemir, Mesut Çakır,  “Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Ülkelerinin 

Yoksulluk Sorunu”, Akademik Fener, https://dergipark.org.tr/en/download/article-
file/203516, s. 34.  
183 Mustafa Aydın, “Büyük Oyun ve İkinci Büyük Oyun’un Ayırt Edici Özellikleri”, 

Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Cilt. II, s. 392. 
184 Nicholas J.Spykman, Mackinder'in İç Hilal olarak adlandırdığı bölgeye Kenar 

Kuşak (Rimland) denmesinin daha uygun olacağını ileri sürer. Spykman’ın Kenar 

Kuşak/Rimland diye isimlendirdiği bölgeye Batı Avrupa ülkeleri, Balkanlar, Türkiye 

Suriye, Irak, İran, Afganistan, Hindistan ve Çin’in kuzey kısımları, Mançurya, Kore 

ve Lena nehrinin doğusu girmektedir. Spykman, Mackinder’in tezini “Avrasya’ya 

hükmeden dünyanın kaderini kontrol eder” şeklinde yeniden formüle etmektedir.  
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yeniden yükselişe geçmiştir. Bu bağlamda Avrasya, öncelikle tampon 

bölge ve terörle savaşta stratejik bir projeksiyon ve Hazar Denizi 

bölgesindeki enerji rezervlerinin kullanılması için bir platform olarak 

önemli ölçüde küresel bir ilgi görmektedir. Ancak bölgedeki aktörlerin 

jeopolitik güdümlü politikaları, kaynak eksikliği, koordinasyon ve 

bölgenin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmasına yönelik karşılaşılan 

zorluklar ve terörle mücadele önlemlerinin karmaşıklığı gibi nedenlerle 

belirsizlik içermektedir.185 

Küresel ilginin yoğun olduğu bölgede, geleneksel imparatorlukların 

yerini alan ulus-devletlerin dışında, ekonomik, askeri, güvenlik gibi 

temel olgular etrafında kümelenen ve uluslararası ilişkileri etkilemede 

ve modern küresel düzeni şekillendirmede önemli rol üstlenen BM, AB, 

DTÖ veya IMF gibi çok taraflı kurumlarla da jeopolitik yeniden 

düşündürmektedir. Dahası tek bir gücün hegemonyasına karşı çok 

kutupluluğun, ulusların egemenliğinin, küresel olarak demokratik ve 

liberal değerlerin üstünlüğünün dillendirildiği ve uluslararası toplumun 

jus cogens normlarının kabul edildiği bir sistem jeopolitiğe yaklaşımları 

etkilemiştir. Dolayısıyla günümüz jeopolitiği büyük bir dönüşüm 

gerçekleştirmiş ve geçmişten farklı olarak, uluslararası toplumun 

egemenlik, saldırganlık veya aşırı kontrol ihlallerine karşı toleransı 

olmadığını göstermiştir. Böyle bir değişime uygun olarak Mackinder’in 

 
185 Michel Hess,  “Central Asia: Mackinder Revisited?”, The Quarterly Journal, Vol. 

3, No. 1, 2004, https://www.jstor.org/stable/26323024, Erişim Tarihi: 23.03.2020. s. 

97. 
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jeopolitiği, ekonomik, askeri ve ideolojik genişleme ve rekabet 

süreçlerini kapsayan hibrit jeopolitik yaklaşımı ile desteklenmiştir.186 

11 Eylül terör olaylarının ardından Avrasya’ya yönelik jeostratejik 

bakış açısı, bölge devletlerinin otoritesinin yapısal zayıflıklarını, 

meşru/demokratik kurumların eksikliğini, uzun süreli ekonomik 

zorlukları, yaygın yoksulluğu, geçirgen sınırları, etnik gerginlikleri 

içeren bir algıya sahiptir. Bu algıya neden olan unsurları besleyen terör 

ağlarının büyümesi ve Batı pazarlarını hedef alan yasa dışı uyuşturucu 

trafiğinin durdurulması hem bölgenin istikrarı açısından hem de küresel 

ilginin enerji kaynaklarına erişimi açısından önemlidir. Bu nedenle 

bölgeye odaklanan küresel ilgi, daha çok önleyici güvenlik 

önlemlerinin gerekliliğini ve eksikliklerini vurgulamaktadır.187  

ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve İran’ın bölgeye yönelik yenilenen ilgisi, 

uzun vadeli stratejik planlamadan çok kısa vadeli taktik ve doğaçlama 

politikalardan oluşmaktadır. Özellikle, 11 Eylül sonrası Orta Asya ve 

Kafkasya’da jeopolitik rekabeti, Doğu ve Batı arasında teröre karşı 

ortak mücadele konsepti içerisinde değerlendirirsek, bölgedeki rekabeti 

sadece petrol ve doğalgaz ve enerji bağımlılığına indirgemek bölgenin 

önemini perdelemek demektir. Bu çerçevede, özellikle Orta Asya’daki 

eski Sovyet cumhuriyetlerini ekonomik, askeri ve güvenlik yapılarına 

entegre etme ve bölgede genişleme ve nüfuz etme sürecinin bir parçası 

olma adına hareket edildiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu süreçte Orta 

 
186 Mazen Labban, "The Struggle for the Heartland: Hybrid Geopolitics in the 

Transcaspian.", Geopolitics, 14. No: 1, 2009, p. 2. https://www.tandfonline.com/ 

doi/pdf/10.1080/146500408 02578641, Erişim Tarihi: 12.03.2020. 
187 Hess,  “Central Asia:…”, s. 98. 
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Asya ve Kafkasya jeopolitik rekabetin nihai hedefi olmanın ötesinde, 

bir sıçrama tahtası olarak küresel hegemonyanın merkezi konumdadır. 

Bu nedenle, Labban’ın çalışmalarında ifade ettiği şekliyle hibrit 

jeopolitik, entegrasyon ile birlikte karşıt çevreleme, askeri genişleme, 

güvenlik düzenlemeleri (üsler kurma) ve ideolojik yaklaşımlarla 

jeopolitiğin her açıdan ele alınmasını gerektirmektedir.188  

Bu bağlamda ABD jeopolitiği, klasik jeopolitik yaklaşımlardan, 

özellikle Avrasya Heartland’ın bölgesel kontrolünün (Tarihin Coğrafi 

Pivotu) temel alındığı Mackinder tezlerinden kaynaklanan kökleri 

taşımaktadır. Bu nedenle, Avrasya Heartland’ın ABD çıkarlarına engel 

olacak herhangi bir güç veya güç kombinasyonu ile kontrolünün 

sağlanması, ABD’nin askeri ve ekonomik güvenliğine doğrudan bir 

tehdit oluşturmaktadır. Bu bağlamda ABD, ideolojik, politik ve 

ekonomik nüfuzuna karşı bir eğilime yönelik, bölgesel ve askeri kontrol 

politikalarını icra etmektedir. Bu politika, Soğuk Savaş sırasında, 

Sovyetler Birliği’ne ve daha sonra komünist Çin’e daha açık bir şekilde 

çevreleme politikası olarak formüle edilmiştir. Bununla birlikte, Soğuk 

Savaş’ın sona ermesi ile Rusya ve Çin yeni rakiplere dönüşümü tarihsel 

ve coğrafi argümanları değiştirmekle birlikte, Brzezinski ve 

Kissinger’ın da belirttiği gibi Avrasya Heartland’ı ABD’nin dış politika 

analizinde baskın bir unsur olmaya devam etmektedir.189  

 
188 Labban, "The Struggle for…”, s. 3. 
189 Henry Kissinger, Diplomacy, Çev. İbrahim H. Kurt, İş Bankası Kültür Yayınları, 

2007, s. 813; Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and 

its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books, 1997. 
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Günümüzde, ABD’nin askeri ve diplomatik kaynaklarını Avrasya’dan, 

Irak ve Orta Doğu’ya çevirdiğine dair işaretler olsa da, ABD’nin bir 

yandan terörizm üreten koşulları ortadan kaldırmak ve Orta Doğu’nun 

alternatifi olarak Orta Asya’nın petrol ve doğal gaz rezervlerine erişimi 

sürdürmek için yarı kalıcı bir varlık göstermeye devam edeceği 

görülmektedir. Bu nedenle ABD’nin bölgedeki askeri varlığı, 

Taliban’ın iktidara dönme şansı az olsa da Orta Asya’da mütevazı bir 

düzeyde korunmaya devam edecektir. Görüldüğü üzere, jeopolitik ve 

güvenlik dünyanın önde gelen ekonomik, politik ve askeri gücünü 

dünyanın en uzak ve zayıf bölgelerinden birinde yer almasına yol 

açmıştır.  

Yeni Büyük Oyun, Orta Asya ve Kafkasya’nın modern jeopolitiğindeki 

değişim, çeşitlenen aktörler, algılar ve söylemlerle, Büyük Oyun’dan 

niteliksel olarak daha kapsamlıdır. Bu bağlamda bölgede hibrit 

jeopolitik yaklaşım çerçevesinde, ekonomik, askeri ve ideolojik 

genişleme ve rekabet süreci dikkate alınmalıdır. Bölgenin, enerji 

güvenliğini sağlamada, ekonomik entegrasyonları arttırmada ya da 

tehditlere ve tehlikelere karşı tampon bir bölge oluşturmada önemli bir 

konumda bulunması, küresel ve bölgesel aktörlerin eğilimlerini enerji 

kaynakları üzerindeki siyasi kontrolün ötesine taşımış ve jeo-ekonomik 

eksenli bir boyut kazandırmıştır. Dolayısıyla Avrasya, ekonomik, 

politik veya ideolojik olarak, küresel ve bölgesel güçlerin rekabeti için 

hala bir arena konumundadır.190  

 
190 Mehdi Parvizi Amineh Henk Houweling, “The US and the EU in CEA.Relations 

with Regional Powers”, Central Eurasia in Global Politics, Conflict, Security, and 
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ABD’nin uluslararası sistem üzerindeki hegemonyasının açıkça 

reddedilmesi ve 1990’ların sonunda Rus-Çin stratejik ortaklığının 

zirveye ulaşmasıyla çok kutupluluk arayışı, Yeni Büyük Oyunun 

taraflarını belirleyici olmuştur. Bu bağlamda Orta Asya ve 

Kafkasya’daki jeopolitik rekabet ve modern güç, özellikle 11 Eylül 

saldırıları sonrasında terörle mücadeleden kaynaklanan denizaşırı 

üsleri, enerji ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan ekonomik 

entegrasyonları ve Avrasyacılık, Panturanizm gibi ideolojik 

yaklaşımları temel almaktadır. Rusya’nın Orta Asya ve Kafkasya’daki 

nüfuzunu genişletmesi ideoloji ve güvenlik ekseninden giderek daha 

ekonomik bir yapılanmaya dönüşmüştür. Rusya, bölgesel veya 

militarist restorasyonlardan ziyade, ekonomik entegrasyonu hızlandıran 

ve özellikle enerji sektöründe olmak üzere Rus şirketlerinin yabancı 

rakiplere karşı genişlemesini ve hâkimiyetini sağlamaya yönelik bir dizi 

çok taraflı anlaşmalarla nüfuzunu genişletmeye çalışmıştır. 11 Eylül 

terör saldırıları sonrası Amerika’nın politikası, Rusya’yı bölgeden tecrit 

etmekten ziyade terörizme karşı işbirliğine entegre etmeye 

dönüşmüştür. Benzer şekilde Rusya’da, terör olgusu ile ABD 

hegemonyasının reddedilmesine ve bölgeye genişlemesini engelleyici 

politikalarını kısa süreli de olsa geri plana almıştır.191 Dolayısıyla Yeni 

Büyük Oyunun aktörlerinden ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler 

çatışmacı bir yaklaşımdan, 2001 sonrası (2003’de ABD’nin Irak 

 
Development, Ed. Mehdi Parvizi Amineh Henk Houweling, International Institute for 

Asian Studies (IIAS), Leiden, the Netherlands, USA, 2005. s. 208. 
191Labban, "The Struggle for…”, s. 8.  
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işgaline kadar) ittifaka yakın bir sürece girmiş ve ABD terör anahtarı 

ile Orta Asya ve Kafkasya’nın kapılarını aralamıştır.  

11 Eylül’den hemen sonra Rusya-ABD çıkarlarının yakınlaşmasının 

sona ermesiyle, ABD’nin aksine Rus dış politikası, Moskova’nın her 

zaman kendi arka bahçesi kabul ettiği alana büyük bir stratejiyle, dahası 

Mackinderian bir yaklaşımla yer almıştır.  Bu bağlamda Rusya’nın, 

bölgede özellikle Tacikistan ve Kazakistan’da askeri varlığını 

sürdürmesi, terör ve İslami aşırılık yanlılarını caydırmak için 

Kırgızistan’da Kant askeri hava üssünü genişletmesi, Federal Güvenlik 

Servisi (FSB) ile Orta Asya güvenlik hizmetleri arasında istihbaratı ve 

işbirliğini artırması istikrarlı bir strateji uyguladığını göstermektedir. 

Ayrıca 2003 yılı Ekim ayı başlarında Savunma Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Yeni Askeri Doktrin ile NATO’nun varlığı devam ettiği 

sürece, Rus nükleer stratejisindeki değişiklikler de dâhil olmak üzere, 

Rus askeri planlamasında radikal bir revizyona gidileceğini ilan etmesi 

bölgeye yönelik ABD, Çin ve Türkiye’nin siyasi, askeri ve ekonomik 

çıkarlarına bir ayar verme arayışı olarak değerlendirilmektedir.192  

Görüldüğü üzere, Yeni Büyük Oyun, ekonomik, politik, askeri, sosyal 

ve kültürel çerçevede sert güvenlik sorunlarını içeren çok yönlü ve çok 

aktörlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Heartland’daki rekabet ve güç, 

en üst seviyede bütün aktörler tarafından değişen kombinasyonlarla 

kullanılmaktadır. Büyük Oyunun mirası olarak Avrasya için tanımlanan 

jeostratejik hedefler Yeni Büyük Oyun içerisinde de yer almaya devam 

etmektedir. Ancak, İngiliz ve Rus İmparatorlukları için potansiyel 

 
192 Hess,  “Central Asia:…”, s. 101.  
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kolonilere açılan bir kapının ötesine taşınan Heartland, Yeni Büyük 

Oyun içerisinde Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Güney Asya’ya askeri, 

ekonomik, politik ve ideolojik güçlerini yansıtacak bir sıçrama tahtası 

olarak görülmektedir. Bu bağlamda Heartland teorisi, dünya düzeninin 

gelişen koşulları altında ekonomik ve politik yansımaların dışında 

ideolojik yapılanmaları ve söylemi etkilemeye devam etmektedir. 

Böylece Mackinder’ın süper güç rekabetinin Rusya’da neo-

emperyalist, milliyetçi tutum ve politikalara ilham vermesi ile 

Avrasyacı yaklaşımlar yeniden gündem olmuştur.  

Yeni Büyük Oyunun temel aktörlerinden ABD, küresel hegemonyasını 

kurma girişimi içerisinde, modern teknolojinin de yardımıyla kontrol 

ve denetim mekanizmasını elinde bulundurmaktadır. Ancak, ABD’nin 

küresel hegemonyasına meydan okuma potansiyeli olan bölgesel 

hegemonyaların ortaya çıkması ve Mackinder’ın deniz-karasal güç 

yetersizliklerinin dikkate alınması, özellikle ABD’nin askeri gücünün 

Avrasya’da kalıcı olma projeksiyonunu kısıtlamaktadır. Dolayısıyla, 

ABD’nin jeopolitik hedefleri için hayati öneme sahip olan 

Avrasya’daki çıkarları, Rus, Çin, Türk, İran ve Hint nüfuzunu ve 

bölgesel hegemonyanın yükselişini engellemesine bağlıdır. Özellikle 

Çin-Rus-İran işbirliğinin bölgedeki nüfuz alanlarını artırma 

potansiyelinin uygulanabilirliği dikkate alındığında, ABD’nin bölgeye 

yönelik etkin bir politika uygulaması zorlaşacaktır.   

Mackinder döneminin imparatorlukları nüfuzlarını sınırlarının ötesine 

genişletme kapasitesine sahipken, küreselleşmiş dünyanın aktörlerinin 

güç potansiyeli coğrafi olarak sınırlı değildir; Avrasya’da olduğu gibi, 
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özellikle zayıf demokratik kurumlara sahip ülkelerde politik etki 

sağlama, askeri destek ve ekonomik entegrasyona teşvik gibi amaçlarla 

kurulan, askeri kara ve hava üsleriyle bu sınırların ötesindedir. Bu 

bağlamda ABD’nin bölgesel hegemonyayı sınırlamayı amaçlayan 

hibrid jeopolitik yaklaşımı açıkça dünya çapında kara ve hava üstleri ile 

örtüşmektedir. Yine de Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik askeri 

varlığın geçici ve sadece terörle mücadele için olduğunu savunan 

düşünürlere göre, Mackinder’in jeo-politik görüşleri geçerliliğini 

küreselleşme olgusu ile yitirmiştir. Bu argümana dayanarak 

Mackinder’in jeo-politik teorisinin gerçek anlamda etkili olmadığı, 

küresel ekonominin ortamı zaten ABD’nin pazar erişimine açtığı iddia 

edilmektedir.193  

ABD’nin, Avrasya tutumuna ilişkin çok sayıda literatür bulunmakta ve 

bu literatürlerin ortak algısı 11 Eylül sonrası döneme işaret etmektedir. 

Dolayısıyla ABD’nin bölgeye yönelik ilgisi, NATO’nun Doğu 

Avrupa’ya genişlemesi, NATO destekli Barış İçin Ortaklık programı ve 

BM rehberliğinde barışı koruma amacıyla oluşturulan Orta Asya Birliği 

(CENTRASBAT)194 gibi çok taraflı projeler ile kendini göstermiştir. 

 
193 Suban Kumar Chowdhury, Abdullah Hel Kafi, “The Heartland Theory Of Sir 

Halford John Mackinder: Justification Of Foreign Policy Of The United States And 

Russia In Central Asia”, Journal of Liberty and International Affairs, Vol. 1, No. 2, 

2015 | UDC 327 | ISSN 1857-9760, http://e-jlia.com/papers/v2_5.pdf, s. 5.  
194 Orta Asya Birliği (CENTRASBAT), NATO-ABD gibi çok uluslu bir çerçevede 

barışı koruma/insani yardım gibi operasyonlarla komuta, kontrol ve lojistik 

sağlayarak Orta Asya Devletleri ile etkileşimi geliştirmek için tasarlanmıştır. 

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da yürütülmektedir. Katılan ülkeler arasında 

Rusya, Ukrayna, Türkiye, İngiltere, Gürcistan, Azerbaycan ve Moğolistan 

bulunmaktadır. https://www.globalsecurity.org/military/ops/centrasbat.htm, Erişim 

Tarihi: 26.03.2020. 
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Ancak bu ilgi 11 Eylül sonrası terörle savaşma konsepti ile artmıştır. 

Bölgede, Rusya’nın hegemon gücünün bastırılarak liberal 

demokrasinin kurulması ve serbest piyasa ekonomisine geçişin 

sağlanması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla ABD, Heartland’da hibrit 

jeopolitik yaklaşımın bir parçası olarak, askeri ve müdahaleci 

yaklaşımını jeo-ekonomik entegrasyonlarla ve çok taraflı işbirliği 

gereksinimleri ile özellikle de enerji şirketleri ve askeri-endüstriyel 

ticari çıkarları ile desteklemektedir.195 Bu bağlamda ABD, Avrasya’da, 

Japonya, Kore, Çin, Rusya ve AB’nin sanayi bölgeleri arasında enerji 

taşımacılığına yönelik entegrasyon girişimlerini önleyerek, uluslararası 

petrol şirketleri aracılığıyla, bölgesel enerji kaynaklarının ABD’ye 

akışını sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, ABD Yeni Büyük 

Oyun’da güvenlik, enerji ve demokrasi başta olmak üzere, jeo-

ekonomiden güvenlik çıkarlarına kadar değişen çok yönlü bir aktör 

olarak yer almaktadır.   

ABD politikalarının neo-emperyalist olarak eleştirilmesi bir yana, 

bölgede demokrasi ve liberalizmi yayma, kalkınma fonları sağlama ve 

ilerlemeyi kolaylaştırma gibi stratejik hedefler, modern toplumlar için 

gerekli olan politik ve ekonomik reformları gerçekleştirmeye ve 

bağımsız, demokratik ve istikrarlı devletlerin ortaya çıkmasına katkı 

sağlayacaktır. Bu bağlamda stratejik hedeflerden biri güvenliktir. 

Terörle mücadelede işbirliği, bölge devletlerinin egemenliğini ve 

bağımsızlığını güçlendirmekte ve onlara uzun vadeli çıkarları 

 
195Stephen J. Blank, “ U.S. Interests In Central Asia And The Challenges To Them”, 

Strategic Studies Institute, US Army War College, 2007, https://www.jstor.org 

/stable/resrep11880, s. 8. 
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gerçekleştirmede gereken istikrarı sağlamakta ve uluslararası topluma 

tam olarak entegre olmaları için, daha fazla şeffaflığa, insan haklarına 

saygıya ve demokratik politikalara yönelmeleri gerekmektedir. 

Böylece, Orta Asya’nın geniş doğal kaynakları da dâhil olmak üzere 

ekonomik potansiyelin geliştirilmesi, serbest piyasa ekonomisi 

reformları ve doğrudan yabancı yatırımın teşviki ile mümkün olacaktır. 

Dolayısıyla, bölge halkının refahını artırmanın, dünya enerji 

kaynaklarını çeşitlendirmenin ve bu ülkelerin dünya ekonomisine 

geçişini kolaylaştırmanın önemi büyük görünmektedir.196 Bu bağlamda 

Batı’nın demokrasi ideallerini, serbest piyasa ekonomisini ve petrol ve 

diğer doğal kaynakların transferine yönelik Heartland’a girmesi, 

ideolojik ve kültürel savaşın hibrit jeopolitik rekabete eşlik etmesine de 

imkân sağlamaktadır. 

Rusya’nın Avrasya’daki nüfuz alanını koruma politikası, geleneksel 

Mackinder’ın askeri güce verdiği önemle bağlantılı olarak, Sovyet 

askeri mirasının bir devamı niteliğinde askeri olmakla birlikte, siyasal 

ve ekonomik araçların yerleştirilmesini içermektedir.197 Bu bağlamda 

Rus askeri varlığının 2000’li yıllarda yayılması kolaylaşmış, özellikle 

terörizme karşı ve NATO’nun sınırlarını genişletmesine cevaben Rus 

jeopolitik düşüncesinin ana argümanı olmuştur. Bu doğrultuda 

Heartland’daki askeri işbirliğini pekiştirme amacıyla Özbekistan, 

Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan’da Rus askeri üsleri 

 
196 Blank, “U.S. Interests…”, s. 3. 
197 A.P.Tsygankov, “Mastering Space in Eurasia: Russia’s Geopolitical Thinking after 

the Soviet Break-Up,”, Communist and Post-Communist Studies, 36/1, 2003, s. 110.  
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konuşlandırılmıştır.198 Bölgede, başta ABD olmak üzere dış güçleri 

önleyen bölgesel bir güç olarak statüsünü güçlendirmek istemektedir. 

Bu bağlamda, Moskova’nın ABD’nin önleyici darbe ilkesine karşılık 

önleyici nükleer darbe ile karşılık vermesi, ABD ve NATO’nun 

Rusya’yı çevreleme politikasının bir yansımasıdır.199  

Rusya’nın bölgeye yönelik politikalarının somut adımları Bağımsız 

Devletler Topluluğu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ile 

kodlanan ekonomik, siyasi ve güvenlik içerikli işbirliği girişimleri 

olmuştur. Bu girişimler, Batı çok taraflılığına yönelik karşı bir yansıma 

olarak değerlendirilmektedir. Bu yansıma Rusya’nın, Orta Asya ve 

Kafkasya’nın enerji potansiyelini dikkate alarak, petrol ve doğalgazın 

uluslararası pazarlara transferinde siyasi ve ekonomik bir güç olarak, 

hem Avrupa ülkelerine yönelik hem de yeni bağımsız ülkeler 

üzerindeki siyasi egemenliğin yeniden tesisi için önemli bir kazanç 

sağlamaktadır.200 Dolayısıyla Rusya Heartland’ı kontrol ederek, 

Avrupa’daki etkisini en üst düzeye çıkartabilecektir.  

Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki Rus etkisinin yavaş yavaş 

azaldığına dair tespitler de mevcuttur. Rusya’nın yeni bağımsız 

devletleri güvenlik şemsiyesine katılmaya ikna etmesine rağmen, BDT 

yerine devletlerin NATO’nun Barış İçin Ortaklık konsepti ile işbirliği 

 
198 Ergin Güneş, “ Tehdit Algılamaları Ekseninde Rusya’nın Yakın Dönem Kafkasya 

ve Orta Asya Politikası”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (27), 2013, s. 191.  
199 Stockholm International Peace Research Institute’nin 2019 raporuna göre, 

Rusya’nın sahip olduğu nükleer başlıklı silah sayısı 6.500. https://www.sipri.org/ 

sites/default/files/SIPRIYB13c06sII.pdf, s. 294. Erişim tarihi: 26.03.2020. 
200 Güneş, “Tehdit Algılamaları…”, s.s. 194-195. 
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içerisinde olması bu tespitleri doğrular niteliktedir.201 Bu bağlamda 

klasik güvenlik konseptine göre, sınır komşularına yönelik algılanan 

tehdit ve tehlikeler, uzak mesafelerdeki güçlere yönelik algılanan 

endişe ve korkudan daha fazladır.202 Bu nedenle, bölgesel güvenlik 

üzerine odaklanan Rusya, bölge ülkeler arasındaki ilişkilerle hem 

bölgeler ve hem de küresel güçler arasındaki ilişkileri birbirine 

bağlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Avrasya’da, Rusya’nın askeri ve 

ekonomik gücünde göreceli azalmaya karşılık BDT-Kolektif Güvenlik 

Örgütü, Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya Birliği gibi oluşumlarla 

güvenlik kompleksi oluşturduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda BDT 

ülkelerinin Rusya ile güçlerini bütünleştirme konusunda isteksiz 

olduklarını tespit eden Jonson’a göre, Batı etkisinin artan trendleri 

çerçevesinde ulusal düzeyde iç siyasi mutabakatın sağlanamaması, 

Rusya’nın bölge üzerindeki nüfuzunun kademeli olarak azalmasının 

temel nedenidir.203 Bu doğrultuda Rusya’nın, Heartland’ın önde gelen 

oyuncusu olma argümanı, ABD ve Çin ekseninde çağdaş dünya siyaseti 

ve Kazakistan ve Özbekistan gibi Orta Asya devletlerinin ve 

Azerbaycan, Gürcistan gibi Kafkasya devletlerinin daha iddialı aktörler 

 
201 Filiz Katman, “Yeni Büyük Oyun, Güney Kafkasya ve Nato”, İstanbul Aydın 

Üniversitesi, Etkinlik, http://etkinlik.aydin.edu.tr/resimler/makale/yeni_buyuk_ 

oyun.pdf, s. 5. 
202 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New Framework for 

Analysis, Lynne Rienner Publishers, 1998,s.10. https://books.google.com.tr/ 

books?id=j4BGrElsp8C&vq=security+theory&hl=tr&source=gbs_navlinks_s  
203 Lena Jonson,“Russia and Central Asia” Roy Allison and Lena Jonson, eds., Central 

Asian Security: The New International Context, London: Royal Institute of 

International Affairs and Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2001, s.s. 

119-120. 
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olarak sistemde yer alma çabaları göz önüne alındığında, bu tarz bir dış 

politika tutkusunu ne kadar sürdürebileceği düşündürmektedir. 

Rusya, enerji alanındaki ekonomik işbirliğinin yanı sıra, bölgede söz 

sahibi olmak isteyen AB, Çin ve Hindistan pazarlarına karşı daha 

kapsamlı ekonomik, siyasi, askeri ve ideolojik (Avrasyacılık) 

entegrasyon arayışlarına girmiştir. Özellikle ideolojik entegrasyon 

arayışı, 1920’lerde Batı Avrupa Rus göçmenleri arasında ortaya çıkan 

Avrasyacılık ideolojisinin, yeniden yenilenerek ortaya çıkışı ve 

Mackinder’ın Heartland teorisinin de etkisiyle Rusya’da hem içerde 

siyasi seçkinlerin nüfuzunu artıran bir etkiye sebep olmuş hem de Orta 

Asya ve Kafkasya’da kırılmaya çalışılan Rus nüfuzunun yenilenmesi 

için bir başlangıç olmuştur. Dolayısıyla, dönemin koşulları 

çerçevesinde Rusya’nın dış politikasında özellikle Putin iktidarı 

sonrasında Neo-Avrasyacılık, Heartland teorisini Rus milliyetçiliğinin 

geleneksel kavramlarıyla birleştirerek yeniden yükselişe geçmiştir. 

Görüldüğü üzere ABD ve Rusya arasında Heartland’da yaşanan 

rekabet, Yeni Büyük Oyunun bilinen en temel oyunu ve oyuncularıdır. 

Bu oyun ve oyuncular dışında, İran ve Türkiye cephesinde Avrasya’nın 

İslami nüfusu üzerindeki liderlik rekabeti, Pakistan ve Hindistan 

arasındaki çatışmalarda Heartland üzerinde stratejik çıkarlarını 

sürdürme çabası ve AB ve yükselen Çin faktörü de dikkate alındığında 

Yeni Büyük Oyunun kapsamının giderek genişlediği görülmektedir. Bu 

bağlamda Heartland, Avrupa, Asya ve Orta Doğu kesişimi ile 

Mackinder’in 20. yüzyılın başlarında hayal ettiğinden farklı olsa da, 

küresel ve bölgesel güçler için hala önemli olmaya devam edecektir. 
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Dolayısıyla Heartland küresel düzenin merkezinde kaldığı sürece, güç 

dengesinin bölgesel istikrara olumsuz yansıyabilme ihtimaline karşı 

Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri bunu fırsata çevirmeye ve 

uygulayacakları çoklu-vektör politikaları ile dış güçlerden maksimum 

fayda elde etmeye yönelecek potansiyele sahiptirler.  

3. RUS DIŞ POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN 

ADRESİ AVRASYA 

Aralık 2016’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya 

Federasyonu için yeni bir Dış Politika Konsepti imzaladı. Amerikan 

siyaseti ve uluslararası ilişkilerdeki değişikliklere yanıt olarak bu 

konsept, Rus dış politikasının BDT içindeki bölgesel entegrasyonu ve 

işbirliği gibi bölgesel öncelikleri aynı kalmakla birlikte, hedeflerini ve 

yönlerini güncellemiş ve değiştirmiştir. Bu bağlamda, 2013 Dış Politika 

Konseptinde Ukrayna, Rusya’nın BDT’deki öncelikli ortağı olarak 

nitelenirken, 2016 tarihli yeni konseptte iki Orta Asya cumhuriyeti 

Kazakistan ve Kırgızistan ile birlikte Belarus ve Rusya’nın oluşturduğu 

Avrasya Birliği’ne vurgu yapılmıştır.204 

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Türkmenistan ve Özbekistan’ı kapsayan bölge her zaman Moskova için 

önemli olmuştur. Türk ve İran kökenli göçebe ve yerleşik halklar, 18. 

 
204 Concept of the Foreign Policy of The Russian Federation,18 Feb 2013 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICk 

B6BZ29/content/id/122186,   

Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the 

Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 2016), 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/ 

CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
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yüzyıl Rus akınları ile etnik çeşitlilik ve jeopolitik açıdan önemli bir 

toprak kütlesinin kontrolünü çarlara ve daha sonra Sovyetlere 

devrettiler. Çarlık ve Sovyet hâkimiyetinin tarihsel mirası, Rusya’nın 

Orta Asya’ya yönelik algıları ve tutumları üzerinde silinmez bir iz 

bırakmıştır.205 Bölgenin güvenlik kırılganlıkları ve muazzam 

hidrokarbon kaynakları ile birlikte önemli jeopolitik konumu, 

Kremlin’in Orta Asya’ya yönelik dış politikasının merkezinde yer 

almıştır.  

Günümüzde eleştirel jeopolitik perspektiften bakıldığında, dış politika 

tartışmalarını materyalist ve ideolojik temelden öteye, söylemsel 

yapılar alanına, küresel siyasetle ilgili jeopolitik vizyonlara kaydırırsak 

Rusya’nın dünyadaki yerini daha iyi algılamış oluruz. Bu bağlamda 

klasik jeopolitikçiler ve realistler arasında önemli farklılıklar olmasına 

rağmen, dünya ile ilgili varsayımlarında devlet merkezciliği, gücün 

merkeziliği ve hegemonya gibi bazı tutarlılıklar, Rusya’nın dış 

politikasına politik realizm merceğinden bakılan bir literatür ortaya 

koymaktadır.206 Rusya’nın hâkimiyet altına almak istediği ve yakın 

çevresi olarak adlandırdığı alanların, klasik jeopolitikçiler tarafından 

Çin, ABD ve diğer büyük devletlerin de jeostratejik açılardan dikkatine 

sunulmuş ve kontrol altına alınması gereken alanlar olarak işaret 

 
205 George Vernadsky, Rusya Tarihi, Çev. Egemen Çağrı Mızrak, İstanbul: Selenge 

Yayınları, 2010. 
206 Elena Kropatcheva, “Power And National Security”, Tsygankov, A. P. (Ed.) 

Routledge Handbook of Russian Foreign Policy, New York: Routledge, 2018, ss. 54-

55. 
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edilmiştir.207 Dolayısıyla Rusya, otoriter politik kültürün ve emperyalist 

bakış açısının gereği genişleyen bir imparatorluk olarak komşularına 

yönelik dış politikasını bu argümanla şekillendirmiştir. Böylece 

Moskova’nın emperyalist ideolojisi, ulusal kimliğini tanımlama ve 

güçlendirmenin yanı sıra, Sovyet sonrası topraklarda korumaya hazır 

olduğu halkların birliğine ilişkin çeşitli (konstrüktivizm/inşacılık) 

varsayımlarla da ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda, Rus dış politikasının 

konstrüktivizm/inşacılık varsayımları, büyük güç fikrinin merkeziliğini 

vurgulamaktadır. Sovyet sonrası coğrafyaya (Avrasya) hâkim olma 

arzusu, Rusya’nın büyük bir güç devleti olarak algılanması ve küresel 

çıkarları gibi karmaşık, birbiriyle ilişkili ve değişen faktörlerle 

bağlantılıdır.208  

Öte yandan yenilenen Büyük Oyunun aktörleri enerji kaynaklarının 

kontrolü için ABD ve Çinli şirketler aracılığıyla jeopolitik yarışı çoktan 

başlatmıştır. Washington’un, özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından, 

Özbekistan ve Kırgızistan’da iki askeri üs açması (Afganistan’daki 

ISAF birliklerine askeri malzeme transferini kolaylaştırmak üzere) 

jeostratejik açıdan daha da önem kazanan bölgede doğrudan güvenlik 

anlaşmaları yapmasına ve dolayısıyla Rus tepkisini çekmesine yol 

açmıştır. Dahası NATO’nun Orta Asya’daki Barış İçin Ortaklık 

programı faaliyetleri de benzer kaygıları daha da arttırmıştır. 

Dolayısıyla, Kremlin zamanla Rusya’nın Sovyet sonrası topraklardaki 

 
207 Thrassy N. Marketos, China’s Energy Geopolitics: The Shanghai Cooperation 

Organization and Central Asia, Routledge Contemporary China Series, 2009, s.s. 3-

4.  
208 Zeynep Dağı, Kimlik, Milliyetçilik ve Dış Politika / Rusya’nın Dönüşümü, İstanbul: 

Boyut Kitapları, 2002, s.125. 
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nüfuzunun ABD ve NATO’nun genişlemesiyle azalacağından endişe 

duymaktadır.209  

Sovyet sonrası coğrafyaya yönelik Rus dış politikasının ekonomik ve 

jeopolitik uzanımları, devlet otoritesinin yayılmasını ve korunmasını 

gerektiren emperyal ideoloji ile beslenmekle birlikte, Rusya’nın 

kendisini ve dünyayı nasıl algıladığını anlamlandırabilmek için farklı 

teorik perspektiflerden faydalanmak gerekmektedir. Bu bağlamda, 

Agnew, Dalby, Dodds ve ÓTuathail gibi düşünürler tarafından ortodoks 

jeopolitiği ve jeo-ekonomik söylemi sentezleyen eleştirel jeopolitik 

teorinin varsayımları önemli bir katkı sağlayacaktır.210 Eleştirel 

jeopolitik yaklaşım, dış politikayı, emperyal ideolojinin veya güç ve 

kaynaklar için rekabetin bir ürünü olarak kavramsallaştırmak yerine, 

ontolojik iddiaların inşasının sosyal, kültürel, söylemsel ve politik bir 

uygulaması olarak görmektedir.211 Dolayısıyla Rusya’nın Avrasya 

tutkusu, iktidar, ideoloji ve küresel ilişkilerin doğasına yönelik inançları 

doğrultusunda bölgedeki dış politika anlayışını belirlemektedir.  

Rusya’nın Avrasya’da tasarladığı retorik ve spesifik projelerinin 

odağında güvenlikle ilgili endişeleri yer almaktadır. Moskova ağırlıklı 

olarak bölgeyi, radikal İslami grupların faaliyetlerinden ve terörizmin 

 
209Ainur Nogayeva, Orta Asya’da ABD, Rusya ve Çin: Stratejik Denge Arayışları, 

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınları: Orta Asya ve Kafkasya 

Dizisi (USAK), 2011, s. 266.  
210 Yelena Nikolayevna Zabortseva, “From the “forgotten region” to the “great game” 

region: On the development of geopolitics in Central Asia”, Journal of Eurasian 

Studies, Vol. 3, 2012, s. 170. 
211 Susan M. Roberts, “Geo-governance in Trade and Finance and Political 

Geographies of Dissent”, Andrew Herod, Gearóid Ó Tuathail, Susan M. Roberts 

(eds.), An Unruly World? Globalization, Governance and Geography, Psychology 

Press, 1998, s. 91.  
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yükselişinden ve Afganistan’dan geçen uyuşturucu kaçakçılığı ile 

ilişkili tehditlerden izole etmeye çalışmıştır. Özellikle, Sovyet sonrası 

topraklarda terörizmle mücadele girişimlerini koordine etmek için 

Moskova, BDT Terörle Mücadele Merkezi’nin (CIS Anti-Terrorist 

Center/ATC) faaliyetlerini 2000 yılında resmen başlatmıştır.212 

Sonrasında, Rusya’nın eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri ile 

yoğunlaştırılmış askeri ve güvenlik işbirliği 2002 yılında Kolektif 

Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile kurumsallaştırılmıştır. Ayrıca, 

terörizm, İslamcılık ve ayrılıkçılığa karşı “üç kötülük” ile mücadeleye 

yönelik hedeflerini genişleten Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile de 

askeri ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ve yeniden enerji sağlamak 

için önemli ölçüde çaba harcanmıştır. Dolayısıyla Rusya, güvenlik ve 

askeri işbirliğine ilişkin bölgeyi Moskova’ya bağlayarak olumlu 

sonuçlar elde etmiştir. Kremlin, Kırgızistan, Tacikistan ve hatta 

Kazakistan ile ortak askeri tatbikatlardan, silah ve sistem satın alımı ve 

servisine, istihbarat bilgilerinin paylaşılmasından, sınır kontrolü 

üzerinde işbirliği, askeri ve güvenlik personelinin eğitimine kadar 

birçok alana nüfuz etmiştir213. Böylece, Kırgızistan ve Tacikistan’daki 

askeri üslerini güçlendiren Rusya, Ermenistan, Belarus ve Kazakistan 

ile ortak bir KGAÖ hava savunma sistemi oluşturma hedefine de 

yaklaşmıştır.214  

 
212 Cıs Atc, https://www.eng.cisatc.org/132 Erişim tarihi: 18.05.2020  
213 M. Turgut Demirtepe, Orta Asya ve Kafkasya’da Güç Politikası, USAK Yayınları, 

2008, s. 48. 
214 Nogayeva, Orta Asya’da ABD, Rusya..., s.146. 
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Rusya kendi ulusal güvenliği için gerekli adımları atarken, Orta Asya 

ülkelerinin siyasi istikrarsızlığa, terörizme ve organize suçlara neden 

olan iç dinamiklerini görmezden gelmiştir. Kremlin liderliğindeki 

bölgesel güvenlik projeleri, bu devletleri tehdit etmeye devam eden 

güvenlik sorunlarının temel nedenleri üzerinde ihmal edilebilir bir 

etkiye sahip olmuştur. Rusya’nın Avrasya’daki askeri ve güvenlik 

işbirliği politikalarının sonuçlarındaki bu tutarsızlık politik realizm 

çerçevesinden olası bir açıklama ile ifade edilebilir. Bu bağlamda realist 

perspektife göre, Rusya’nın Avrasya’da askeri ve güvenliğe ilişkin 

projeler üstlenmesi, bölgesel güvenlik tehditleriyle ilgili endişelerini 

ortadan kaldıran jeopolitik nedenlerden kaynaklanmaktadır.215 Rusya, 

ABD hegemonyası ve NATO’nun yayılmacılığına karşı koymak için 

terörle mücadele ve güvenlik şemsiyesi altında bölgesel tahakküm 

kurmaya çalışmıştır. Dolayısıyla, Rusya’nın, Çarlık ve Sovyet 

dönemlerinde olduğu gibi, güvenlik ve askeri stratejiden yoksun olan 

bölgede iyi bir savunma hattı kurması jeopolitik ve güvenlik hedeflerini 

birleştirmesi ile mümkündür. Böylece, Rus dış politikasını neo-

emperyal ideoloji objektifinden inceleyenler, özellikle KGAÖ 

bağlamında, Çar ve Sovyet hâkimiyet miraslarının Orta Asya 

ülkelerindeki güvenlik ve askeri yaklaşımları şekillendirdiğini 

savunmaktadırlar.216   

 
215 Mariya Y. Omelicheva, “Central Asia,” Tsygankov, A. P. (Ed.) Routledge 

Handbook of Russian Foreign Policy, New York: Routledge, 2018, s.s. 331. 
216 Abdullah Torun, “Bölgesel Hegemonyanın Bir Aracı Olarak Kolektif Güvenlik 

Anlaşması Örgütü”, Orta Asya Ve Kafkasya Araştırmaları (Journal of Central Asian 

& Caucasian Studies), C. 9, No. 19, 2015, s. 9. 
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Rusya, doğal gaz üretimi, nakliyesi ve satışı konusunda söz sahibi olan 

Sovyet Gaz Endüstrisi’nin halefi Gazprom’un ana hissedarıdır. Aynı 

zamanda petrol şirketlerinden Rosneft ve Transneft de de ağırlıklı payı 

olması Moskova’nın enerji pazarında hem Avrupa ülkeleri için hem de 

eski Sovyet cumhuriyetleri için tekel konumunda olmasını sağlamıştır. 

Bu konum dış politika ile pekiştirilmeye çalışılmaktadır.217 Bu durum 

politik realizmin, ulusal çıkarlara ve doğal kaynaklara ulaşmak için güç 

kullanımını savunması hem de ulusal gücün önemli bir unsurunu 

oluşturmasıyla tutarlı görünmektedir. Bu bağlamda doğal kaynaklar 

açısından zengin olan Avrasya,218 Rusya’nın enerji planlarında kilit rol 

oynamaktadır. Bölgede doğal gaz ve petrol transferi üzerindeki Rus 

tekeli, Moskova’ya enerji piyasasında güçlü bir pazarlık kozu 

sağlamaktadır. Avrasya enerjisinin Ukrayna, Gürcistan ve Avrupalı 

müşterilere yeniden satılması ve ithal edilen enerjinin devlet tarafından 

sübvanse edilerek iç tüketim için kullanılmaktadır. Dolayısıyla, 

Moskova Avrasya’daki enerji kaynaklarının üretimi, satışı ve taşınması 

üzerindeki kontrolünü bölgedeki siyasi ve ekonomik konumunu 

güçlendirmek için önemli bir stratejik varlık olarak görmektedir.219 

Ancak uluslararası konjonktürel yapı dikkate alındığında Moskova’nın 

enerji politikası realist beklentilerle tutarsızlıklar göstermiştir. 

 
217 Olga Oliker, vd., Russian Foreign Policy in Historical and Current Context: A 

Reassessment, RAND Corporation Perspective, 2015, https://www.rand.org/pubs/ 

perspectives/PE144.html, p.12.  
218 Hazar Denizi’nin kuzeydoğu kıyılarında yer alan Kazakistan’ın Tengiz petrol ve 

gaz sahası, dünyanın altıncı en büyük petrol sahasıdır ve kanıtlanmış gaz rezervleri 

ile dünyada on beşinci sırada yer almaktadır. Türkmenistan’ın gaz rezervleri sadece 

Rusya’nın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 
219 Rémi B. Piet, “Balance of Power Shifts and EnergyInterests in Central Asia?, M. 

Sussex et al. (Ed.), Russia, Eurasia and the New Geopolitics of Energy, 2015, s. 189. 
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Rusya’nın bölgedeki enerji girişimleri, enerji sektöründeki ABD ve AB 

nüfuzuna karşı koymak amacıyla harekete geçirilmiştir. Bu bağlamda 

2007 de Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan’ın doğal gaz ve ham petrol 

ağırlıklı 4 enerji anlaşmasına imza atması Nabucco gibi projelerin 

mantığını azaltmıştır.220 Rusya’nın AB pazarlarına doğrudan ya da 

ortağı olduğu boru hatları ile halihazırdaki pazarını genişletme amacı 

olarak görülen bu antlaşmalar, AB ve ABD tarafından desteklenen ve 

Rusya’yı bypass eden projelerin önüne geçmeyi amaçlarken, Çin 

Rusya’nın enerji tekelini tehdit edercesine bölgede varlığını 

göstermiştir.221 

Sovyetler Birliği’nin çözülme sürecinin akabinde, yeni bağımsız 

devletlerin ekonomik işbirliğinin kurumsallaşmasına yönelik çabalar 

hızlanmıştır. BDT himayesinde imzalanan çok sayıda anlaşma, ortak 

pazar ve ekonomik birlik ve insanların ve sermayenin serbest dolaşımı 

için bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını öngörüyordu. Bununla 

birlikte, BDT üyelerini birleştiren ekonomik projelerin entegrasyonu 

istenilen seviyeye ulaştırma da başarısız olması Moskova’yı daha 

küçük bölgesel projelere yönlendirmiştir. Bu süreçte Rusya, Orta Asya 

İşbirliği Örgütü’ne (OAİÖ)222 katılarak bölgedeki ekonomik konumunu 

 
220 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Petrol ve Doğal Gaz Çalışma Grubu 

Doğal Gaz Alt Çalışma Grubu Raporu 2007, s.29, https://www.dunyaenerji.org.tr/wp-

content/uploads/2017/10/dogalgaz_raporu_304.pdf  
221 Nikita A. Lomagin, “Foreign Policy Preferences of Russia’s Energy Sector: A Shift 

to Asia?”,  M. Sussex et al. (Ed.), Russia, Eurasia and the New Geopolitics of Energy, 

2015, ss. 137-138. 
222 Orta Asya İşbirliği Örgütü (Organization of Cenral Asian Coorporation-OCAC), 

kuruluş aşaması ve sonrası dikkate alındığında Rusya’nın liderliği olmadan hayata 

geçirilebilen bir kuruluştur. Ekonomik birlik ve ortak ekonomik alan oluşturmak için 

1994’te bir araya gelen Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ve sonrasında 1997’de 
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güçlendirmeye çalışmıştır. Ancak, Rusya’nın bölgeye yönelik ekonomi 

politikaları ulusal ekonomik dalgalanmalara paralel olarak, küresel 

ekonomik krizlerden etkilenmiştir. Dahası bölge devletlerinin 

ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmeye yönelik çabaları, özellikle Çin ile 

ekonomik ilişkilerin canlandırılması Rusya’ya olan bağımlılığı 

azaltmada önemli bir etken olmuştur. Özellikle 2008’den bu yana 

Çin’in bölge ülkeleriyle enerji sektörüne yönelik ticareti ve borç veren 

ve yatırımcı kimliği, Rusya’yı yavaş yavaş tedirgin etmeye 

başlamıştır.223 Bu bağlamda Çin’in 2013 yılında başlattığı Modern İpek 

Yolu Projesi, Orta Asya’yı içeren yeni bir kalkınma stratejisi 

çerçevesinde boru hattı ve demiryolları inşa ederek, ticareti genişletme 

ve kültürel değişimi arttırma ve Orta ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle 

uyumlu bir ekonomik alana entegre olma girişimi olarak 

görülmektedir.224 Bu girişime karşılık Putin, Orta Asya 

cumhuriyetlerini Rusya’ya bağlamanın bir yolu olarak Avrasya 

Ekonomik Birliği’nin (AEB) gelişimini açıkladı. 2007 yılında Rusya, 

Belarus ve Kazakistan tarafından oluşturulan Gümrük Birliği’nden 

(2010 yılında yürürlüğe girmişti) ve 2012 yılında aynı devletler 

tarafından kurulan Tek Ekonomik Alan’dan geliştirilen AEB, 2015 

yılında Avrasya Ekonomi Topluluğu’nun (EurAsEc) yerini almıştır. 

 
Tacikistan’ın da katılımıyla kurulmuştur. Oluşumun işlevselliği tartışılsa da Rusya ve 

Türkiye’nin de 1999’da gözlemci statüde katılımı örgüte ayrı bir önem katmıştır. 

Akabinde 2004 yılında Rusya en büyük finans kaynağı olarak örgütteki ağırlığını 

hissettirmiştir. Nogayeva, Orta Asya’da ABD, Rusya..., s.154. 
223 Marketos, China’s Energy Geopolitics…, ss. 24-25.  
224 Ediliya Abdikadirova, Demet Şefika Mangır, “Şanghay İşbirliği Örgütü ve Modern 

İpek Yolu Projesi: Karşılıklı Etkileri”, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu Bildiriler 

Kitabı, 2018, ss. 1019-1020. 
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AEB, özellikle hedefleri ve tasarımıyla AB’nin Sovyet sonrası 

bölgedeki programlarının geliştirilmesine bağlanmıştır. AEB’nin 

standartların, normların ve düzenlemelerin uyumlaştırılması yoluyla 

pazar entegrasyonuna yaptığı vurgu, AB programlarıyla paralellik 

göstermektedir.225 

Görüldüğü üzere ne politik realist teoriler ne de Rusya’nın neo-

emperyal amaçlarını vurgulayan perspektifler, Rusya’nın ideolojik 

alanda ABD hegemonyasına karşı koymak amacıyla Moskova’nın 

siyasi ve ekonomik kalkınma modelinin çekiciliğini artırma çabalarını 

dikkate almıyor. Bu bağlamda Sovyet sonrası alanda oluşturulan 

bölgesel örgütler ile Rusya, liberalizm, demokrasi ve özgürlüğün kabul 

edilen ilkelerine aykırı olarak faaliyet gösteren belirli değer ve 

normların tanımlanması ve kurumsallaştırılması yoluyla yeni bir 

bölgesel düzen izlemektedir. Örneğin Moskova’nın siyasi söylemi, 

birden çok demokratik modelin ve demokratikleşme yollarının varlığını 

vurgulamış ve bu çeşitliliğin ve çeşitli demokratik yönetim biçimlerinin 

eşitliğinin tanınması çağrısında bulunmuştur. Bu şekilde Rusya, 

yumuşak güç kaynaklarına sahip olan ve uluslararası ilişkilerin 

normatif bir mimarı rolünü oynayabilen genişletilmiş bir güç devleti 

anlayışı ile tutarlı bir şekilde hareket etmektedir.226  

 

 
225 Kerim Has, Orta Asya’nın Bölgesel Dinamikleri Çerçevesinde Rusya-Kazakistan 

İlişkileri, USAK Analiz, Ankara, 2013, s. 10. 
226 Moskova, yumuşak güç kavramını Rusya’nın 2013 Dış Politika Konseptindeki dış 

politika repertuarında ve 2016 yılında onaylanan yeni Dış Politika Konseptinde 

resmileştirmiştir. Omelicheva, “Central Asia”…, s. 341. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Rusya’nın Avrasya politikası Putin önderliğinde büyük bir değişim 

geçirmiştir. Kremlin tarafından 1990’ların başında terk edilen bölge, 

2000’lerde Rusya için önemli bir stratejik bölge haline gelmiştir. 

Rusya, stratejik ve ekonomik manipülasyon ve yumuşak güç araçlarını 

uygulayarak bölgeyi etki yörüngesinde tutmayı başarmıştır. Ancak 

bölge ülkelerinin siyasi ve ekonomik potansiyeline ve dış politika 

tercihlerine bağlı olarak ortaya çıkan farklılıklar Rusya’nın Avrasya’ya 

yönelik dış politika stratejilerini de etkilemiştir. Rusya’nın Avrasya’ya 

bir bölge olarak yaklaşımı, zamanla farklı dış politika sektörlerindeki 

değişime paralel olarak devletler düzeyinde ikili ilişkilerin inşasına 

dönüştürülmüştür.227 

Görüldüğü üzere Avrasya, Rusya ile Batı arasında jeopolitik bir 

çekişme alanıdır. Bölge Rusya’nın tarihsel mirasında, bölgesel politika, 

güvenlik ve uluslararası ilişkilerde belirleyici bir rol oynama hakkını, 

sorumluluğunu ve kaderini vurgulamaktadır. Rusya’nın söylemlerinde, 

jeopolitik kaygılara yapılan göndermeler uygarlık argümanlarıyla iç 

içedir. Bu nedenle Rusya’nın yeniden büyük güç statüsü arayışı 

jeopolitik ve jeostratejik çıkarımlarla birlikte hem tarihsel hem de 

kültürel argümanlara dayandırılmaktadır. Rusya’nın jeopolitik ve 

ideolojik çıkarımları ile hızla değişen dünyanın gerçekleri arasındaki 

 
227 Rusya’nın en güvenilir ve en değerli ortağı Kazakistan olarak görülürken, 

Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan, Moskova’nın bölgesel güvenlik çıkarları ve 

Batılı etkilere ve demokratikleşme girişimlerine karşı koymaya yönelik tedbirler için 

önemli tampon bölgelerdir. Aşkabat ile son zamanlarda yapılan doğal gaz anlaşması 

müzakerelerine rağmen Türkmenistan, Moskova için önemli bir jeo-ekonomik rol 

oynamaktadır.  
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boşluğu kapatmak için bir dış politika tasarlanmıştır. Burada pratik ve 

ideolojik argümanlar, Rusya’nın bölgeye yönelik politikasının esnek, 

oportünist ve pragmatik bir yaklaşımla sürdürülmesine neden olmuştur. 

Bu nedenle bölgenin Rus dış politikasındaki yeri ve önemi artmaya 

devam ederken siyasi ve güvenlik kaygıları da artacaktır. Bu bağlamda, 

ABD’nin bölgeye konuşlanması ve NATO’nun genişlemesi dikkate 

alınmakla birlikte, Rusya’ya benzer şekilde Çin’in de bölgeyi dış 

politikasında öncelikli olarak görmesi, Avrasya’daki Yeni Büyük 

Oyunun Rusya ile Çin arasında oynanacağını göstermektedir. Bu 

çerçevede Moskova’nın bölgede Çin tarafından tehdit altında olup 

olmayacağı, Pekin’in büyüyen ekonomik varlığını siyasi etkiye 

dönüştürmek için ne isteyeceğine bağlı olacaktır. 
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GİRİŞ 

50 yılı aşkın uzun serüveniyle Türkiye-AB ilişkileri sui generis bir 

nitelik arz etmektedir. Tarihsel bağlamda taraflar arası ilişkiler 

açmazlar temelinde seyretmişse de, ne Türkiye’nin üyelikten ne de 

AB’nin Türkiye’den vazgeçmek gibi bir niyetinin olmadığı 

görülmektedir. Mâhiyeti itibariyle bu ilişki kimi zaman Leylâ ile 

Mecnûn anlatısıyla dahi tasvir edilegelmiştir.228 Ancak bu kavuşma(-

ma) hikâyesinin siyasî, ekonomik, din, kimlik vb. boyutları sıkça 

zikredilirken jeopolitik/jeostratejik boyutu göz ardı edilmiştir. Oysaki 

Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya hattının kesişiminde yer 

alan Türkiye, jeopolitik bakımdan AB nezdinde son derece önemli bir 

konuma sahiptir. AB’nin dün “Sovyet”, bugün “Ortadoğulu” 

olmasından endişe duyduğu komşusunu demokratik-liberal değerler ve 

kurumlarla donatmaktaki ısrarcı tutumu da bundan ileri gelmektedir. 

Türkiye’nin söz konusu değerler ve kurumlar bakımından sınıfta kalmış 

olduğu hayli iyi bilinen, herkesçe dillendirilen, üzerine sürekli yazılan 

ve çizilen bir gerçektir. Diğer taraftan uluslararası sistemdeki güç 

dağılımı, güvenlik endişeleri, karşılıklı çıkar ve bağımlılık çerçevesinde 

şekillenen jeopolitiğin, ilişkilerin seyrini belirleyen en önemli 

unsurlardan biri olduğu da şüphe götürmeyen gerçektir. Dolayısıyla bu 

bölümde, Türkiye-AB ilişkilerinin ihmâl edilen yüzü jeopolitiğin, 

taraflar arası ilişkilerdeki yeri ve önemine temas edilmiştir. 

 
228 Şaban H. Çalış, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri; Kimlik Arayışı, Politik Aktörler 

ve Değişim, Ankara: Nobel, 2016, s.2. 



 

152 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER 

Soğuk Savaş yıllarından bu yana güvenlik ve savunma politikalarının 

ilgi odağı hâline gelen Türkiye jeopolitiği; AB’nin kutsal değerler 

olarak addettiği normlar ve kurallar karşısında üstün gelmeye devam 

etmektedir. Bu iddia; Türkiye’nin SSCB’ye komşuluğu, Batı ittifakı 

kurumları bünyesindeki rolü, NATO’nun güneydoğu kanadında 

yüklenmiş olduğu misyon, Küba Ekim Füzeleri bunalımı, nükleer 

denge sonrası konvansiyonel silahların yeniden önem kazanmasıyla 

birlikte kara ordularına duyulan ihtiyaç, Yumuşama (détente) dönemi, 

SSCB’nin dağılmasıyla Doğu Avrupa’da meydana gelen nüfûz ve 

otorite boşluğu, Körfez Savaşı, Kıbrıs meselesi, 11 Eylül saldırıları vb. 

tarihsel örneklerle âdeta ete kemiğe bürünmektedir. 

Öte yandan Türkiye’ye ilişkin uzun yıllar boyunca yapılan “Doğu ile 

Batı arasında köprü mü yoksa bariyer mi?” tartışmaları günümüzde de 

etkisini sürdürmektedir.229 Buna göre Türkiye, Soğuk Savaş döneminde 

yerine getirdiği SSCB ve Avrupa arasındaki “bariyer ülke” vazifesini 

bugün Ortadoğu ve Avrupa ekseninde yerine getirmektedir. Bu durum 

güncel bir örnek olan Suriye İç Savaşı ile ortaya çıkan mülteci 

meselesinde vuzûha ermektedir. Son yıllarda görece resesyonda olan 

Türkiye-AB ilişkilerinin, savaş mağduru Suriyeli mültecilerin 

Avrupa’ya akın etmesinin ardından -Türkiye’nin bariyer misyonunun 

yeniden gündeme gelişiyle- canlanması bu savı doğrular niteliktedir. 

Krizin beşiği Suriye’ye komşu olmasından ötürü AB’nin Türkiye ile 

ilişkilere büyük önem atfettiği belirtilmelidir. Yakın geçmişte iki tarafın 

 
229 Ian O. Lesser, Bridge or Barrier: Turkey and The West After Cold War, Santa 

Monica: Rand Corporation, 1992,  s. 3. 
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gayretiyle üzerinde uzlaşının sağlandığı Geri Kabul Antlaşması, Vize 

Muafiyeti Diyaloğu, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin hızlandırılması 

gibi gündemler bu çerçevede değerlendirilmelidir. Öyle ki Türkiye’ye 

yönelik siyasetinde içinde bulunulan siyasî konjonktürden beslenen 

AB, Türkiye’nin üyeliği hususunda ne tamam ne de devam demek 

durumunda kalmaktadır. Bu nedendir ki Türkiye’nin jeopolitiği, AB 

açısından bir raison d’Etat olarak kabul edilebilir.230  

Diğer taraftan Türkiye’nin “uzak” gelecekteki olası üyeliğinin, AB 

tarafında jeopolitik bir dallanma (ramifikasyon) etkisi yaratması da 

işten değildir. Diğer bir ifâdeyle Türkiye’nin muğlak fakat bir o kadar 

da mutlak üyelik meselesi, AB tarafında jeopolitik dallanmayı gündeme 

taşıyacaktır. Bu sayede Arnavutluk, Karadağ, Makedonya, Ukrayna ve 

(zor gözükse de) Sırbistan gibi AB dışında bırakılmış ülkelerin 

müzâkere süreçlerinin önü açılmış olacaktır. Nitekim Uluslararası 

İlişkilerde Fonksiyonalist (işlevselci) paradigma, herhangi bir alanda 

yapılacak iş birliğinin başka bir alanda yapılacak yeni bir iş birliğinin 

tetikleyicisi olduğunu savunmaktadır.231 Aynı zamanda pek çok 

uluslararası örgütün de ideali olan bu yaklaşım, başka bir deyişle, 

 
230 Fransızca politik bir kavram olan Raison d’Etat, ulusal çıkar ya da hikmet-i 

hükûmet olarak Türkçeleştirilebilir. Kavramın kullanımı sıklıkla, Kardinal Richelieu 

önderliğindeki Katolik Fransa’nın Otuz Yıl Savaşlarında (1618-1648) izlediği 

politikalarla ilişkilendirilmiştir. Fransa, mezhep savaşları olarak nitelendirilebilecek 

bu savaşlar silsilesinde ulusal çıkarlarını dine tercih edecek, Protestan devletlerle iş 

birliğine gidecektir. Bu politika tarihsel süreçte AB’nin Türkiye’ye olan yaklaşımıyla 

örtüşmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Friedrich Meinecke, The Doctrine of Raison 

d’Etat and Its Place in Modern History, New York: Routledge, 2017, s.146; Henry 

Kissinger, Diplomacy, New York: Simon & Schuster, 1994,  s. 58. 
231 Peter Wolf, “International Organization and Attitude Change: A Re-examination 

of the Functionalist Approach”, International Organization, Vol. 27, No. 3, 1973, ss. 

347-371. 
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devletler arasında bir konuda başlayacak iş birliğinin dallanma etkisi 

yaratarak, çeşitli konularda gidilebilecek iş birlikleri için motivasyon 

olacağını vurgulamaktadır. Bu durumun en önemli ve belki de tek 

örneği olan AB; önce kömür ve çelik alanında (AKÇT), daha sonra 

ekonomik alanda (AET) ve en son siyasî alanda (AB) entegrasyonunu 

tamamlayarak “doğal sınırlarına” ulaşmıştır. AB’nin söz konusu üç 

aşamalı dallanmayla tamamladığı entegrasyon sürecinden her seferinde 

mahrum bırakılmış olması, Türkiye’ye üyelik yolunda jeopolitiği bir 

koz olarak kullanmaktan başka şans bırakmamaktadır. 

Tüm bu noktalardan hareketle çalışmanın bu bölümü iki başlık altında 

toplanmıştır. İlk olarak Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik tarihine 

genel bir bakış yapılmış ve ilişkileri etkileyen kilometre-taşları analiz 

edilmiştir. İkinci olarak, Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik boyutunun 

güncel örneği olarak Suriyeli mülteciler meselesi ve sonrasında yaşanan 

gelişmeler kronolojiye sadık kalınarak incelenmiştir.  

1. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN TARİHİNE JEOPOLİTİK 

BAKIŞ 

Türkiye’nin Avrupa macerasının tarihî kökleri daha eski olmakla 

birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde hız kazandığı 

bilinmektedir.232 Sultan III. Selim devrinde askerîyeye yönelik 

ihtiyaçlarla başlayan batılılaşma furyası, daha sonraki dönemler için 

temel teşkil etmiştir. Bu dönemde Nizâm-ı Cedid Ordusu’nun 

 
232 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, New York: Oxford University 

Press, 1967; Erik J. Zürcher, Turkey: A Modern History, London: I.B. Tauris, 2004, 

ss. 359-380. 
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kurulması, İrad-ı Cedid adıyla modern hazinenin oluşturulması, teknik 

öğretim kurumları açılması, Avrupa’ya diplomat ve çeşitli temsilcilerin 

gönderilmesi gibi yenilik hareketlerine girişilmiştir.233 XIX. yüzyılda 

Tanzimat dönemi Osmanlı bürokrasisi, askerleri ve aydınlarının 

öncülüğünde yine bir dizi reformlar gerçekleştirilmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yeni bir çağ etkisi yaratan Tanzimat dönemi, başta 

dönemin hükümdarları Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve 

Sultan Abdülaziz olmak üzere; Ahmet Cevdet Paşa, Keçecizâde Fuad 

Paşa, Mehmed Emin Âli Paşa ve Mustafa Reşid Paşa’nın başını çektiği 

devlet adamları tarafından inşâ edilmiştir.234 Toplumun hemen hemen 

her kademesinde etkisini gösteren siyasî, iktisadî, askerî ve hukukî 

reformlar ile Avrupa devletler sisteminin (Concert of Europe) parçası 

olmak hedeflenmiştir.235 

XX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun halefi olan Genç 

Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde muasır medeniyetler 

seviyesi olarak Batıyı işâret etmiştir.236 Seyyah Jean Chardin’in 

“Avrupa hareketlilik, Asya ise atalettir” mottosu benimsenmiş, hem 

coğrafî hem düşünsel bakımdan Doğulu/Asyalı olmaktan 

 
233 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri, 

İstanbul: Yedigün Matbaası, 1960, s. 23. 
234 Halil İnalcık, “Application of the Tanzimat and its social effects”, Archivum 

Ottomanicum, Cilt 5, 1973, ss. 97-128. 
235 Donald Quataert, "The age of reforms, 1812-1914", Halil İnalcık ve Donald 

Quataert (ed.), An economic and social history of the Ottoman Empire, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1994, ss. 759-943. 
236 Andrew Mango, Ataturk: The Biography ofthe Founder of Modem Turkey, New 

York: Overlook Press, 2000, s. 538. 
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kaçınılmıştır.237 Batıcılık/Avrupalılık bir yandan iç politikada 

devrimlerle etkisini gösterirken, diğer yandan yeni kurulan rejimin dış 

politika ilkesi hâline getirilmiştir. Bu ilke ilerleyen yıllarda da aynen 

kabul edilmiş, Türk dış politikası açısından gelenek hâlini almıştır.238 

Başka bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyetine 

Türk siyasî/dış politikası tarihi, söz konusu ilkenin değişen liderlerce ya 

da hükûmetlerce değişmediğini, bu hâliyle süreklilik arz ettiğini gözler 

önüne sermiştir. Örneğin Soğuk Savaş’ın hemen başında İsmet İnönü 

önderliğindeki Türkiye, ABD ve Batı Avrupa ile aynı safta yer almayı 

tercih etmiştir. Kısa bir süre sonra yönetimi devralacak olan Adnan 

Menderes önderliğindeki Türkiye ise, 1952’de NATO’ya üye olmuş, 

1959’da AET’ye ortaklık başvurusunda bulunmuştur.239  

Soğuk Savaş’ın ideolojiyi yücelten ortamında Türkiye’nin Batı’ya 

yaklaşımı duygusal ve pragmatik olarak eş zamanlı seyretmiştir.240 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Josef Stalin dönemi SSCB’sinin Türk 

boğazlarından üs ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden toprak talebinde 

bulunması, Türkiye’nin Batı ile saflarını sıklaştırmasına sebebiyet 

vermiştir.241 Başka bir deyişle SSCB’nin bu revizyonist hâmlesi 

 
237 Michel Deveze, L'Europe et le monde a la fin du XVII siecle, Paris: Albin Michel, 

1970, s. 3. 
238 F. Stephen Larrabee and Ian O. Lesser, Turkish Foreign Policy in an Age of 

Uncertainty, Santa Monica: Rand Corporation, 2003, s.9. 
239 Meltem Müftüler-Bac, Turkey's Relations with a Changing Europe, Manchester: 

Manchester University Press, 1997, s. 53. 
240 İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, 

s. 2. 
241 Robert O. Freedman, Moscow and the Middle East: Soviet Policy Since the 

Invasion of Afghanistan, Cambridge: Cambridge University Press Archive, 1991, s. 

15. 
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akabinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri Batılılaşma amacı içinde 

olan Türkiye için uygun zemin oluşmuştur. Hâl böyle iken Avrupa’da 

yeni yeni meydana gelen oluşumlar Türkiye açısından cazibe merkezi 

olarak algılanmış, Batı ittifakı kurumlarının içinde yer almak adeta bir 

ideal hâlini almıştır.242 Doğal olarak Türkiye, iki kutuplu bir yapıya 

bürünen dünyada tercihini “kırmızı”dan değil “mavi”den yana 

kullanmıştır. Bu ideal doğrultusunda 1949’da Avrupa Konseyi’nin 

kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, 1952’de NATO’ya katılmıştır. 

Kısacası savaş sonrası dönemde jeopolitiğin dünya siyasetindeki 

yükselişini gören Avrupa, Türkiye’yi arzuladığı bütünleşme sürecine 

dâhil etmek durumunda kalmıştır. 

NATO’ya katılmak Türkiye’nin dış politika hedeflerinden birini 

gerçekleştirmesine, aynı zamanda güvenlik ihtiyacını karşıladığı ve 

çıkarlarını gözetebileceği bir ortama kavuşmasını sağlamıştır.243 Bu 

olay kuşkusuz Avrupa nezdinde de memnuniyetle karşılanmış, 

Yunanistan ile birlikte örgütün güneydoğu kanadını güvence altına alan 

Türkiye, SSCB’nin çevrelenmesi stratejisinin (Containment Policy) 

önemli bir ayağı olarak görülmeye başlamıştır.244 Ek olarak Türkiye 

SSCB’nin Ortadoğu’ya çıkışını, hâlihazırda ABD ile iyi ilişkiler kuran 

 
242 Çağrı Erhan ve Tuğrul Arat, “AET’yle İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış 

Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1, 18. 

Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, s. 813. 
243 Pınar Bilgin, “A Return to ‘Civilisational Geopolitics’ in the Mediterranean? 

Changing Geopolitical Images of the European Union and Turkey in the Post-Cold 

War Era”, Geopolitics, Vol. 9, No. 2, 2004, s. 278. 
244 George F. Kennan (X), “The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, Cilt. 

25, No. 4, 1947, ss. 566-582. 



 

158 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER 

İran’daki Şah rejiminin desteğiyle sınırlandırmıştır.245 Öte yandan 

Alfred Thayer Mahan’ın ünlü “Deniz Hâkimiyet Teorisi”ne de konu 

olduğu üzere Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında tam 

egemenliğe sahip olması nedeniyle jeopolitik/jeostratejik bir öneme 

sahiptir.246 Türkiye bu epey seçkin statü sayesinde SSCB’nin 

Akdeniz’e inmesini engellemiş ve Karadeniz’deki manevra alanını 

kısıtlamıştır. Sonuç olarak Türkiye, Soğuk Savaş’ta Ortadoğu ve Doğu 

Akdeniz’de Batı Bloku için bir “ileri karakol” vazifesi üstlenmiştir. 

Türkiye 1959 yılında bugünkü AB’nin öncülü olan AET’ye ortaklık 

için başvurmuştur.247 Yapılan başvuru başlangıçta üye devletler 

tarafından Türkiye’nin dinî, kültürel, demografik, ekonomik 

farklılıklarından dolayı endişe ile karşılanmışsa da, Soğuk Savaşın 

başlaması ve akabinde dünyanın iki kutba bölünmesinden kaynaklı 

jeopolitik/jeostratejik parametreler ağır basmıştır.248 Bir diğer ifâdeyle 

Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra jeopolitik kaygıların baş 

göstermesi nedeniyle Türkiye’nin entegrasyon sürecine kısmen de olsa 

yeşil ışık yakmıştır. Bu kaygı 12 Eylül 1963’te Türkiye ile AET 

arasında ortaklık kurmak üzere imzalanan Ankara Antlaşması ile 

 
245 Carl Dalhman, “Turkey’s Accession to the European Union: The Geopolitics of 

Enlargement”, Eurasian Geography and Economics, Cilt 45, No. 8, 2004, s. 555. 
246 Ayrıntılı bilgi için bkz. Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon 

History, 1660-1783, Boston: Little-Brown, 1890, s. 28-81. 
247 Edel Hughes, Turkey’s Accession to the European Union: The Politics of 

Exclusion?, London: Routledge, 2010, s. 15 
248 Natalie Martin, Security and the Turkey–EU Accession Process: Norms, Reforms 

and the Cyprus Issue, London: Palgrave Macmillan, 2015, s. 6. 
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tezahür etmiştir.249 Ankara Antlaşması, Türkiye’nin AB’ye üyelik 

yolundaki uçsuz bucaksız serüveninin de başlangıcı kabul 

edilmektedir.250 Böylesi bir ortaklığın kurulması her iki taraf adına 

farklı yorumları beraberinde getirmiştir. Buna göre antlaşmanın 

imzalanması Türkiye için Avrupa rüyâsının ilk adımı olarak algılanmış, 

AET’nin de jeopolitik/jeostratejik kaygılarını bir nebze olsun 

dindirmiştir.251 AET’yi Türkiye ile ortaklık kurma çizgisine getiren, 

daha sonraki dönemde ilişkilerin seyrine yön veren etkenler ise şu 

şekilde numaralandırılabilir: 

i) Türkiye’nin Soğuk Savaş’ta Avrupa’nın güvenlik şemsiyesi NATO 

bünyesinde icrâ ettiği, SSCB’nin genişlemesinin önüne set çeken 

bariyer misyonu söz konusu etkenlerin biridir.252 O tarihte Batı Bloku 

için hayatta kalmanın ön koşulu, SSCB’den gelebilecek herhangi bir 

tehdidin engellenmesi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Türkiye 

jeopolitik konumundan ötürü eşi benzeri bulunmayan bir müttefiktir. 

Ancak AET için “Türkiye’nin Avrupalılığının”, SSCB tehdidinin 

vahametine göre değişkenlik arz eden bir slogandan ibaret olduğu da 

belirtilmelidir.253  

 
249 Meltem Müftüler-Baç, Divergent Pathways: Turkey and the European Union: Re-

Thinking the Dynamics of Turkish-European Union Relations, Berlin: Verlag Barbara 

Budrich, 2016, s. 132. 
250 Gülnur Aybet, “Turkey and European institutions”, The International Spectator, 

Cilt 34, No. 1, 1999, s. 105. 
251 Salomon Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Affairs: Bridges and 

Boundaries, Bloomington: iUniverse, 2002, s. 52. 
252 Lesser, Bridge or Barrier, s. 24. 
253 Dönemin Avrupa Komisyonu Walter Hallstein, Ankara Antlaşması’nın ardından 

Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğunu belirtmiştir. Daha ayrıntılı bir bilgi için 

bkz. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-581_en.htm (19.06.2020) 
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ii) Türkiye’nin 1950’li yıllar itibariyla Yunanistan ile olan, Kıbrıs 

meselesinden kaynaklı gerilimine özellikle değinilmelidir.254 Buna göre 

AET, Türkiye ve Yunanistan uyuşmazlığında dönemin şartlarını göz 

önünde bulundururak tarafsızlığını korumak istemiştir.255 Soğuk 

Savaş’ın dünyayı Batı ve Doğu olarak iki ayrı kutba böldüğü bir 

dönemde jeopolitiğin, devletlerin dış politikadaki atılımlarına yön 

veren ana unsur olduğu varsayılırsa, AET’nin meseleye tarafsız kalması 

gayet doğaldır. Kısacası, stratejik müttefikini kaybetmek istemeyen 

AET, Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengeyi korumayı bilmiştir.256 

Ancak ileride de değinileceği gibi Kıbrıs meselesi, özellikle 1990’lar ve 

sonrası dönemde Türkiye’nin AB üyeliği yolundaki en büyük engel 

kabul edilmektedir.257 

iii) Bir diğer etken, Soğuk Savaş’ta kutup yıldızları ABD ve SSCB’yi 

doğrudan sıcak çatışmanın eşiğine getiren Küba Ekim Füzeleri 

bunalımıdır.258 1961’de ABD’nin, SSCB’nin yanıbaşındaki Türkiye’ye 

Jüpiter Füzelerini yerleştirmesiyle başlayan gerilim, SSCB’nin Ekim 

1962’de ABD’nin burnunun dibindeki Küba’ya nükleer başlıklı füze 

 
254 Ahmet Sözen, “The Cyprus challenge in Turkey and EU relations: heading towards 

the defining moment?”, Firat Cengiz ve Lars Hoffmann (ed.), Turkey and the 

European Union: Facing New Challenges and Opportunities, London: Routledge, 

2013, s. 46. 
255 William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, Petek Demir (çev.), İstanbul: 

Mozaik Yayınları, 2003, s. 183. 
256 Martin, Security and the Turkey–EU Accession Process, s. 22. 
257 Semin Suvarierol, “The Cyprus Obstacle on Turkey's Road to Membership in the 

European Union”, Turkish Studies, Cilt 4, No. 1, 2003, s. 55. 
258 James G. Blight, Joseph S. Nye Jr. ve David A. Welch, “The Cuban Missile Crisis 

Revisited”, Foreign Affairs, Cilt. 66, No. 1, 1987, s. 170. 



 

 161 

konuşlandırmasıyla “pik” yapmıştır.259 Dönemin ABD ve SSCB 

liderleri John F. Kennedy ve Nikita Kruşçev’in mektup diplomasisiyle 

çözüme kavuşturulan bu kriz, Avrupa’ya Türkiye’nin bariyer 

misyonunu hatırlatması bakımından önemlidir. 

iv) Dönemin iki süper gücü ABD ve SSCB arasındaki nükleer rekabetin 

taraflar arası ilişkileri etkilediği de ayrıca belirtilmelidir. İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen ardından başlayan nükleer silahlanma yarışı bir süre 

ABD lehine seyretmiş fakat 1957’de Sovyetler Birliği’nin Sputnik-I 

adlı uydusunu uzaya göndermesiyle işler tersine dönmüştür. Bu ana 

kadar savaş stratejisini, nükleer silahlar da dâhil olmak üzere topyekûn 

bir saldırı yöntemi “kitlesel karşılık” olarak belirleyen NATO, nükleer 

silahlardan ziyâde konvansiyonel silahların önem kazandığı “esnek 

karşılık” stratejisine geçmiştir.260 Bu stratejinin hayata geçirilebilmesi 

için güçlü kara ordularına ihtiyaç duyulmuş, Kore Savaşı’ndaki 

başarılarıyla Batı’nın ilgisi ve takdirine mazhar olan Türkiye’nin 

Avrupa için önemi yeniden gündeme gelmiştir. 

1970’lerle birlikte Doğu ve Batı Blokları arasındaki jeopolitik 

gerilimlerin yumuşadığı döneme refere eden Détente (yumuşama) 

başlamış,261AT ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir boyuta geçilmiştir.262 

 
259 Roger Hilsman, The Cuban Missile Crisis: The Struggle Over Policy, California: 

Greenwood Publishing Group, 1996, s.152. 
260 Geniş bir bilgi için bkz. Shaun R. Gregory, Nuclear Command and Control in 

NATO: Nuclear Weapons Operations and the Strategy of Flexible Response, London: 

Palgrave Macmillan, 1996. 
261 Michael H. Hunt, The World Transformed: 1945 to the Present, New York: Oxford 

University Press, 2004, s. 313. 
262 8 Nisan 1965’te Belçika’nın başkenti Brüksel’de imzalanan; AKÇT, Euratom ve 

AET’yi tek bir çatıda birleştiren Füzyon (Birleşme) Antlaşması ile örgüt, AT adıyla 

anılmaya başlamıştır. 
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ABD ile SSCB arasında SALT I/SALT II vb. nükleer silahların 

sınırlandırılmasını içeren antlaşmaların imzalanmasıyla, hâlihazırda 

SSCB’ye yönelik kaygılar taşıyan Batı Bloku rahat bir nefes almıştır.263 

Ayrıca Soğuk Savaş’ın iki kutuplu yapısında Doğu ve Batı Blokları 

arasındaki diyaloğun tesisi ve anlaşmazlıkların diplomatik yol ve 

yöntemlerle giderilmesi için bir dizi görüşmeler başlatılmıştır. Avrupa 

özelinde ilk defa 1973’te Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de başlayan 

görüşmelerden olumlu sonuç alınmıştır. Bunu takiben 1975’te 33 

Avrupa ülkesine ABD ve Kanada’nın da eşlik etmesiyle birlikte 

Helsinki Nihâi Senedi imzalanmış ve böylelikle AGİK süreci ortaya 

çıkmıştır.264 Bütün bu gelişmelerden, AT’nin Türkiye’den ziyâde Doğu 

Avrupa meselesine öncelik vermeye başladığı sonucu çıkarılmaktadır. 

Ancak 1970’lerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs gerilimi 

tekrar tırmanmış, AT meseleye arabuluculuk yapma durumunda 

kalmıştır.  

1878’de İngiliz protektorası hâline getirilen Kıbrıs’a; 1960’ta Türkiye, 

Yunanistan ve İngiltere garantörlüğünde bağımsızlık hakkı 

tanınmıştır.265 Bağımsızlığın ilânından hemen sonrasında Ada’da 

yaşayan Rumlar, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hareketi olan 

Enosis’i gündeme getirmeye başlamışlardır. Bu gündemi Ada 

 
263 Bkz. David Tal, US Strategic Arms Policy in the Cold War: Negotiation and 

Confrontation over SALT, 1969-1979, London: Routledge, 2017. 
264 Bkz. J. J. Maresca, To Helsinki: The Conference on Security and Cooperation in 

Europe, 1973-1975, Durham: Duke University Press, 1987; Oliver Bange and 

Gottfried Niedhart, Helsinki 1975 and the Transformation of Europe, New York: 

Berghahn Books, 2008. 
265 Gail Dallas Hook, Protectorate Cyprus: British Imperial Power before WWI, 

London: Bloomsbury Publishing, 2015, s. 23. 
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Türklerinin tepkisi ve toplumlar arasında yaşanan çatışmalar izlemiştir. 

Diğer yandan Yunanistan’da 1967’de darbe ile iktidarı ele geçiren 

“Albaylar Cuntası” ve Ada’da yaşayan Rumlar arasındaki farklılıklar 

derinleşmiştir. 1974’te Cunta’nın Kıbrıs Adasında da bir darbe 

gerçekleştirmesi ve Birleşmiş Milletler’in müdahale edememesi sonucu 

iki toplum arasındaki kutuplaşma yeniden baş göstermiştir.266 Temmuz 

1974’te Türkiye’nin Ada’ya askerî müdahalede bulunmasıyla birlikte 

Türkiye-Yunanistan ilişkileri dibi görmüştür. Yaşananları tâkiben 

Yunanistan 1975’te AT’ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve 1981’de 

tam üye olmuştur.267 

Bu tarih itibariyla Kıbrıs meselesi, adaylık sürecinde Türkiye’nin önüne 

Yunanistan tarafından çekilen bir set hâline gelmeye başlamıştır.268 

Bunun da ötesinde Yunanistan’ın üyeliği sonrasında AT’nin Kıbrıs 

meselesine ilişkin tutumu tamamen değişmiştir. Özellikle GKRY’nin 

bütün Ada’yı temsilen üyelik başvurusunda bulunmasıyla AT’nin 

meseleye olan ilgisini daha da artmıştır. AT meseleyi çözüme 

kavuşturmak adına Türkiye’nin üyelik sürecini kullanmaya başlamış, 

1990’da toplanan Dublin Zirvesi’nden sonra yayımladığı bildiriyle 

olayı resmiyete kavuşturmuştur. 1995’te GKRY’nin tam üyelik süreci 

AB269 ile başlamış, 2004’teki büyük genişlemede AB’ye üye olmuştur. 
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Yunanistan ve Kıbrıs meselesi giderek sorunsallaşan Türkiye-AB 

ilişkilerinin daha karmaşık hâl almasına yol açmıştır. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, NATO’nun komünist versiyonu Varşova 

Paktı ve SSCB’nin dağılması AT’nin önceliklerini değiştirmiştir.270 

Böylelikle Türkiye’nin Soğuk Savaş boyunca kullandığı “Sovyet 

bariyer misyonlu jeopolitik kart” da etkisini yavaş yavaş yitirmiştir. 

Bunun yanında Türkiye jeopolitiği tam olarak önemini kaybetmemiştir. 

Aksine Balkanlar-Kafkaslar-Orta Asya hattında ortaya çıkan otorite 

boşluğu dolayısıyla bölgesel bir güç olarak boy göstermiş, Ortadoğu 

açmazının önemli bir parçası olmuştur.271 Özellikle 1990-1991 yılları 

arasında cereyan eden Körfez Savaşı, Türkiye’ye jeopolitik kartını 

yeniden öne sürme fırsatı yaratmıştır.272 Ancak her ne kadar savaşta 

müttefiklerinin yanında yer alsa da Körfez Savaşı, Türkiye-AT 

ilişkilerinde “Kore” etkisi yaratmamıştır.273 Başka bir anlatımla Körfez 

Savaşı, Türkiye’nin 1952’de NATO’ya katılmasının önünü açan Kore 

Savaşı olmaktan uzak kalmıştır. 

1990’lar AB için, SSCB ve nüfûzundaki bölgelerin çözülmesi 

nedeniyle Batılı normlar ve değerlerin yükselişe geçtiği dönem 

olmuştur. Bu yaklaşımın ışığı altında AB’nin Türkiye ile ilişkilerini 

gözle görülür bir biçimde değiştirdiği açıktır. Örneğin AB bu yeni 

 
270 Henrik Larsen, “Concepts of Security in the European Union After the Cold War”, 
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döneme kadar Türkiye’deki ordunun siyasetteki etkinliğini, demokratik 

ve ekonomik bakımdan eksikliği yeteri kadar önemsememiş (ya da dile 

getirmemiş), Türkiye’nin jeopolitiği Avrupalı norm ve değerler 

karşısında üstün gelmiştir.274 1993’te yapılan Kopenhag Zirvesi ile 

siyasî, ekonomik ve topluluk mevzuatının (Acquis Communautaire) 

benimsenmesine ilişkin normların “kesin” üstün tutulduğu sürece 

girilmiştir.275 Bu bağlamda dış politikada Kıbrıs sorunu, Yunanistan ile 

dibi gören ilişkiler, iç politikada devam eden siyasî kargaşalar, 

demokrasi ve insan hakları konusundaki yetersizlikler Türkiye’nin 

üyelik sürecini sekteye uğratmıştır. Bu dönemde kayda değer tek 

gelişme Mart 1995’te alınan Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği’nin 

kurulması kararıdır.276 

Ne var ki Gümrük Birliği’nin kurulması ardından AB üyesi hükûmetler; 

Torino, Floransa, Dublin ve Amsterdam’daki Konsey toplantılarında 

Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusuna yeteri kadar yer 

vermemişlerdir.277 Türkiye, Avrupa Komisyonu’nun birliği 

güçlendirmek ve genişlemeye hazırlamak amacıyla Temmuz 1997’de 

yayımladığı Gündem 2000 adlı raporda da umduğunu bulamamıştır.278 

Taraflar arası ilişkiler Aralık 1997’de gerçekleşen Lüksemburg 

Zirvesi’nde Türkiye’nin genişlemenin dışında tutulması nedeniyle dibi 
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görmüştür. Ancak AB Konseyi Lüksemburg Zirvesi’nden iki yıl sonra, 

Aralık 1999’da gerçekleşen Helsinki Zirvesi’nde, yayımladığı Binyıl 

Bildirgesi ile Türkiye’ye aday ülke statüsü verebilmiştir.279 

İlginçtir; Dublin’nden Amsterdam’a, Cardiff’ten Lüksemburg’a 

kötüye, hep daha kötüye giden Türkiye-AB ilişkilerinin Helsinki’de 

amiyâne tâbirle hortladığı görülmektedir. İlişkilerin dibe vurmuş 

olduğu Lüksemburg’dan Helsinki’ye -üstelik yalnızca iki yılda- bir 

takım şeyler değişmiştir olmalıdır ki AB Türkiye’yi üyelik için aday 

ülke ilân etmiştir. AB’nin bu tavrı, daha 1997’de Kopenhag kriterlerini 

karşılayamayan Türkiye’nin 1999’a kadar bütün bu kriterleri karşılar 

hâle nasıl geldiği, üyeliğe ehil olup olmadığı gibi soruları beraberinde 

getirmiştir. Tüm bu soruların elbette tek bir doğru yanıtı olmamakla 

birlikte, Türkiye-AB ilişkilerinde jeopolitiğin geri dönüşüne ayrı bir 

parantez açmak gerekir. Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra Türkiye-

AB ilişkilerindeki jeopolitik geri dönüşün arkasında yatan iki temel 

gerekçeden söz edilebilir: 

i) AB’nin, YSFC’nin dağılması sonucu ortaya çıkan siyasî istikrârsızlık 

ve etnik mücadelelerden kaynaklanan güvenlik kaygısıdır.280 YSFC’nin 

tasfiye edilmesi sonrası 1992-1995 yılları arasında cereyan eden Bosna 

Savaşı ve 1998-1999 yılları arasında Kosova’da yaşanan çatışmalar, 

kuşkusuz AB için güvenlik tehdidi oluşturmuştur. Soğuk Savaş’ın 

bitimiyle yaşanan bu gelişmeler karşısında AB, güvenlik ve savunma 

 
279 Chris Rumford, “From Luxembourg to Helsinki: Turkey, the politics of EU 
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politikasını gözden geçirmek mecburiyetinde kalmıştır.281 Bu amaçla, 

Soğuk Savaş boyunca güvenlik ve savunma gibi noktalarda NATO’nun 

şemsiyesi altına giren AB, Bosna ve Kosova gibi örneklerin bir daha 

yaşanmaması adına bağımsız AGSP’yi geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Böylesi bir dönemde gerek askeri kapasitesi, gerek NATO üyeliğiyle 

jeopolitik güç merkezi konumunda bulunan Türkiye’nin iş birliği ve 

dayanışması olmadan AGSP’nin ilerleyebilmesi pek mümkün 

gözükmemektedir. 

ii) 1997-1999 yılları arasında prestij kazanan AB’nin Doğu Avrupa-

Balkanlar üzerindeki genişleme hamlesidir. SSCB ve YSFC’nin 

çözülmesi sonrası bölgede ortaya çıkan otorite boşluğu, bölge 

ülkelerinin demokratik ve liberal değerlere artan ilgisiyle birlikte Batı 

ile yakın temas kurma arayışı gibi faktörler AB’ye harekete geçme 

imkânı sunmuştur. Bölgeyle olan komşuluğu, tarihî ve kültürel ortak 

mirası dolayısıyla Türkiye’nin önemi tekrar gündeme gelmiştir. Bu iki 

temel gerekçe Türkiye’ye Helsinki’de AB’nin kapısını aralamıştır.  

Diğer yandan Helsinki Zirvesi’nin ardından Türkiye-AB ilişkileri bir 

dönem olumlu seyretmiştir. Özellikle 11 Eylül saldırıları (2001) iki 

tarafın birbirine daha sıkı kenetlenmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır.282 

Ortadoğu’da göç ve iç savaşlar gibi yeni güvenlik tehditlerinin ortaya 
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çıkışı, kısa zaman içinde Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini de 

hızlandırmıştır. Ortadoğu kaynaklı tehditlerin varlığına ek olarak, 

içeride yapılan anayasal reformlar ve siyasî-ekonomik düzenlemelerle 

birlikte 2005’te Türkiye’nin AB’yle yürütmüş olduğu tam üyelik 

müzakereleri başlamıştır. 2005 ve sonrası, Türkiye’nin tam üyelik için 

AB’ye entegrasyonunu hızlandırma gayretine girdiği dönem olmuştur. 

Fakat 2010’da Tunus’ta başlayan Arap Baharı furyası bölge genelinde 

yeni bir meydan okuma olmuş, beraberinde jeopolitiği de getirmiştir. 

Böylelikle Türkiye-AB ilişkileri yeniden asıl çizgisine dönmüştür. 

2. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN JEOPOLİTİK BOYUTUNUN 

GÜNCEL ÖRNEĞİ OLARAK SURİYELİ MÜLTECİLER 

MESELESİ 

Türkiye-AB ilişkileri, tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005’ten 

2010’a kadar olan dönemde rayında gitmiştir.283 Özellikle 2012 yılı 

sonrası dönemde AB tarafında yaşanan finansal sıkıntılar, yine AB 

tarafından öne sürülen Türkiye’nin “anti-demokratik” uygulamaları, 

Gezi Parkı protestoları (2013), taraflar arası karşılıklı suçlama ve 

sürtüşmeler gibi nedenlerden ötürü ilişkiler sekteye uğramıştır. Son 

yıllardaysa dalgalanmalar hâlinde seyreden Türkiye-AB ilişkileri, 

Suriye’deki iç savaşın patlak vermesi ve ardından gelen mülteci kriziyle 

yeni bir döneme girmiştir.284 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı, 

 
283 Sefa Çetin, Erol Turan, Reha Atakan Çetin, Oğuz Hamşioğlu, “The Impact of the 

Syrian Refugee Crisis on Turkey-EU Relations”, Uluslararası Politik Araştırmalar 

Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Aralık 2017, s. 15. 
284 Meltem Müftüler-Bac and İpek Demirsu, “The Turkish-EU Cooperation on the 

Refugee Crisis: The Turkish Perceptions in the Parliamentary Debates,” PACO 

Working Paper, No. 07, 2017, s. 3. 
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devletlerden terör örgütlerine kadar çeşitli uluslararası aktörlerin de 

müdâhil olmasıyla, İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen en büyük 

göç hareketliliğini beraberinde getirmiştir. Böylesi bir durumda 

Türkiye, coğrafî ve jeopolitik konumu nedeniyle Suriyeli mülteciler 

tarafından girebilecekleri ilk ve transit ülke olarak görülmüştür.285 

Sonuç olarak Türkiye, Haziran 2020 itibarıyla da, 3 milyon 585 bin 198 

Suriyeli mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır.286  

Diğer yandan mülteci krizi zamanla bölgesel bir mesele olmaktan 

çıkmış, küresel bir nitelik kazanmıştır. Öyle ki mülteci meselesi, Soğuk 

Savaş’ın sona ermesinden (1990) bu yana göç meselesiyle zaten başı 

dertte olan AB için büyük bir meydan okumadır. 2011’de başlayan 

Suriye İç Savaşı’ndan ileri gelen mülteci meselesi, AB’ye güvenlik 

politikalarını revize etmekten başka şans bırakmamıştır. Nitekim 2012 

ve 2013 yılları arasında AB’ye yasal olmayan yollardan girmeye çalışan 

göçmenlerin sayısında %48’lik bir artış gözlenmiştir. Frontex 

tarafından yayımlanan 2014 Yıllık Risk Analizi belgesine göre, 

2012’de 72.500 olan sayı, 2013’te 107.000’e yükselmiştir.287 Göç ve 

mülteci meselesinin baş göstermesine paralel olarak AB, bölge 

ülkeleriyle yakın temasa geçmeye başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, 

Türkiye’nin jeopolitik/jeostratejik önemi, AB tarafından bir kez daha 

gündeme alınmıştır. Bu nedenle 16 Aralık 2013’te Ankara’da buluşan 

 
285 Yusuf Furkan Şen, Gözde Özkorul, “A New Threshold in Turkey-European Union 

Relationships: A Review Within The Context of Refugee Crisis”, Göç Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2016, s. 87. 
286 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (20.06.2020) 
287 ____“Annual Risk Analysis 2014”, Frontex, 

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_

2014.pdf 
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dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Avrupa Komisyonu'nun 

İçişlerinden Sorumlu Yetkilisi Cecilia Malmström öncülüğündeki 

Türkiye-AB yetkilileri, Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve 

Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamışlardır.288  

Vize Muafiyeti, temelde Türk vatandaşlarının AB’ye vizeye ihtiyaç 

duymadan seyahatini öngörmektedir. Bu uygulama ile ilgili olarak 

dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, “AB ile vizeler kalktığında 

kimsenin endişesi olmasın, en küçük bir sorun yaşanmayacaktır. Yük 

olmaya değil, yük almaya geliyoruz.” diyerek, AB’nin Türkiye’ye 

ilişkin olumsuz algısının önüne geçmek istemiştir. 289 Türk 

vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahatinin başlayacağına da dikkat 

çeken Erdoğan, bununla ilgili bir yol haritasının hazırlandığını ve 

sürecin en geç 3,5 yılda tamamlanacağını söylemiştir.290 Erdoğan, 

tarafların titiz çalışmaları hâlinde bu sürenin daha da kısalabileceğini 

vurgularken, Malmström’ün herhangi bir tarih üzerinde durmaması 

dikkat çekicidir. Gündemin bir diğer maddesi olan Geri Kabul 

Antlaşması ile ise taraflar, AB üyesi ülkelere Türkiye üzerinden yasal 

olmayan yol ve yöntemleri kullanarak giren göçmenlerin Türkiye’ye 

geri gönderilmesi kararını almışlardır. Ayrıca uluslararası hukuktaki 

karşılıklılık ilkesi (mütekabiliyet) gereğince Türkiye topraklarına AB 

üyesi ülkeler üzerinden, yasal olmayan yol ve yöntemleri kullanarak 

giren göçmenlerin yine AB üyesi ülkelere yeniden teslimi noktasında 

 
288 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-ab-arasinda-vize-serbestisi-diyalogu-

mutabakat-metni-ve-geri-kabul-anlasmasi-imzalandi.tr.mfa (22.06.2020) 
289 http://www.aljazeera.com.tr/haber/vizesiz-avrupa-icin-surec-basladi (22.06.2020) 
290 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/3-5-yil-sonra-vizesiz-avrupa-seyahati-

baslayacak/197363 (22.06.2020) 
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da anlaşmaya varmışlardır.291 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren 

Geri Kabul Antlaşması AB’nin güvenlik politikaları gereğince, 

Türkiye’yi bölgedeki sorunlara karşı kalkan olarak kullanmasının 

yansımasıdır. 

2014 yılında kara ve deniz yoluyla Avrupa kapılarına dayanan 

mültecilerin sayısı gözle görülür biçimde artış göstermiştir. Bu 

bağlamda, Suriyeli mülteciler hususunda 2015’e kadar yeterince 

sorumluluk almayan ve ilk etapta Türkiye’yi yalnız bırakan AB, 

sığınmacı sayısında yaşanan artış nedeniyle politikalarını gözden 

geçirmiştir. 2015 yılı ile birlikte mülteciler, daha iyi hayat standardı ve 

güvenli bir ortam amacıyla Avrupa’nın önce güneyine (İtalya - 

Yunanistan), daha sonra merkezine (Macaristan - Almanya) doğru akın 

etmişlerdir.292 Göçmen akınları, Macaristan gibi söz konusu AB 

ülkelerinde sosyo-ekonomik travma olarak algılanmış, krizin merkezi 

Suriye’ye komşu olması nedeniyle Türkiye’ye duyulan ihtiyaç yeniden 

ortaya çıkmıştır. Bu minvâl üzere bir açıklama Macaristan Başbakanı 

Viktor Orban tarafından yapılmıştır.293 Orban konu ile ilgili, Avrupa'da 

“herkes gelsin biz herkesi alırız” şeklinde bir hayâl yaratılması hâlinde 

bunun ahlâki çöküşe yol açacağını, ahlâki olanın ise net şekilde 

“gelmeyin” demekten ibâret olduğunu ifâde etmiştir. Açıklamasının 

mültecilere seslendiği bölümünde Türkiye’nin jeopolitik önemine 

 
291 https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/european-commission-eu-turkey-

readmission-agreement-signed (22.06.2020) 
292 Anne Wahnberger, “The EU-Turkey Agreement on Migration: Objective and 

Reality”, MES-‐Perspektiven 

2/2017, 2017, s. 38. 
293 https://www.trthaber.com/haber/dunya/kimse-macaristanda-kalmak-istemiyor-

201842.html (23.06.2020) 



 

172 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER 

temas eden Orban, “Neden Türkiye'den Avrupa'ya gelmek 

zorundasınız? Türkiye güvenli bir ülke orada kalın. Gelmek riskli. Biz 

sizin kabulünüzü garanti edemeyiz. Biz sınırı koruyacağız. Lütfen 

gelmeyin. Türkiye güvenli ülke. Aileniz, çocuğunuz için kalmak daha 

güvenli." diyerek onlar için en doğru adresin Türkiye olduğunu 

belirtmiştir. 

Ayrıca Frontex’in verilerine göre 2015 yılının 11 ayında (Ocak-Kasım), 

yasal olmayan yollardan AB sınırlarını geçmeyi isteyen, çoğunluğunu 

Suriyelilerin oluşturduğu mültecilerin sayısı 1.55 milyonu 

bulmuştur.294 Dönemin Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz 

meselenin bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini, aksi takdirde 

serbest geçişteki tehlikelerin Schengen Antlaşmasını riske atacağını 

söylemiştir.295 Bu durum, Avrupa’da jeopolitik algıların yeniden 

değişmesine sebep olmuş, meselenin insanî boyutu yerini güvenlik 

boyutuna bırakmaya başlamıştır. Namlunun kendine doğru döndüğünü 

gören AB için bölge devletlerinden Türkiye ile iş birliğini yoluna 

gitmek kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu çerçevede Almanya Başbakanı 

Angela Merkel, 7 Ekim 2015’te Strazburg’da toplanan Avrupa 

Parlamentosu Genel Kurulu’na hitâp etmiş, sığınmacı krizinin 

çözümünde Türkiye’yi “kilit ülke” olarak tanımlamıştır.296 Ayrıca 

Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya Türkiye üzerinden geçiş yapması, son 

 
294 http://frontex.europa.eu/news/numberof-migrants-arriving-in-greece-droppedby-

half-in-november-cITv3V, (22.06.2020) 
295 https://www.dw.com/en/orban-refugee-crisis-is-a-german-problem/a-18691306 

(23.06.2020) 
296 http://www.aljazeera.com.tr/haber/merkel-turkiye-kilit-ulke (23.06.2020) 
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yıllarda resesyonda olan Türkiye-AB ilişkilerini yeniden 

canlandırmıştır.  

Bu canlanma sürecinde AB’den Türkiye’ye çok sayıda ziyaret 

gerçekleştirilmiştir. 2015’in son çeyreğinde dönemin AB Konseyi 

Başkanı Donald Tusk; Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude 

Juncker; Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans; 

Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Dimitris 

Avramopulos ile Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes 

Hahn ve son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de yer aldığı 

üst düzey isimler Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir.297 Özellikle Alman 

Şansölye’nin Türkiye’yi yedi ay içerisinde beş kez ziyaret etmesi dikkat 

çekicidir. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans 

da Kasım 2015’te Ankara’ya yaptığı ziyarette, mülteci kriziyle birlikte 

Avrupa ülkeleri arasında güven probleminin ortaya çıktığını ve AB’nin 

dağılması ile sonuçlanabileceğini belirtmiştir.298 Timmermans, mülteci 

krizinin çözüme kavuşması noktasında Türkiye ile iş birliğinin altını 

çizerek, Türkiye'yi aday olarak gözden çıkarmanın, AB’nin kendi 

çıkarları açısından son derece mantıksız olduğunu vurgulamıştır. 

Timmermans ayrıca AB’nin, Türkiye’nin desteği olmadan sığınmacı 

sorununu hiçbir zaman kontrol altına alamayacağını da eklemiştir.299 

Diğer taraftan Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes 

Hahn’ın Ankara’yı ziyaretinde Türkiye için yaptığı “AB sınırlarında bir 

 
297 Melih Özsöz, “Türkiye-AB Mülteci ‘Uzlaşasısı’: Yeni Bir Dönem Mi, Boya 

Badana Mı?”, İktisadi Kalkınma Vakfı, Ekim 2015, ss. 2-3. 
298 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151110_ab_multeci (24.06.2020) 
299 https://www.trthaber.com/haber/dunya/siginmaci-krizi-turkiyenin-yardimi-

olmadan-cozulemez-214976.html (24.06.2020) 
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dost çemberi” (yani bariyer ülke) yakıştırması, AB’nin Türkiye ile 

neden yakınlaştığının açık bir göstergesidir.300  

29 Kasım 2015 tarihli AB Brüksel Zirvesi’nde Türkiye ile AB liderleri, 

Suriyeli mültecilerin kontrol altına alınması amacıyla işbirliği kararı 

almıştır. Taraflar “Ortak Göç Eylem Planı”nı yürürlüğe koyarak göç 

dalgasından kaynaklanan problemlerin önüne geçmeye 

çalışmışlardır.301 Bu plan uyarınca taraflar belli konularda sorumluluk 

paylaşımına gitmişler, daha doğrusu karşılık tavizler vermişlerdir. AB, 

Türkiye’nin üyelik sürecinin hızlandırılması, yine Türkiye’ye 3 milyar 

Euro finansal destek sağlanması, Türk vatandaşlarına Schengen 

Bölgesi’nde vize muafiyeti verilmesi, 400 bin Suriyelinin yasal yollarla 

AB’ye alınması gibi taahhütlerde bulunmuştur. Türkiye ise, sınır 

güvenliğinin artırılması, terörizm ve insan kaçakçılığıyla aktif 

mücadele, Geri Kabul Antlaşması’nın hayata geçirilmesi gibi 

sorumluluklar üstlenmiştir.302 

Öte yandan henüz Suriyeli mülteciler krizi noktasında etkili çözüm 

bulamayan AB, Kasım 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’te meydana 

gelen terör saldırıları ile sarsılmıştır. Suriye İç Savaşı’na da müdâhil 

aktörlerden biri olan DAEŞ terör örgütünün üstlendiği, aynı gün 

Paris’in çeşitli noktalarını hedef alan saldırılar yaklaşık 130 kişinin 

 
300 https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=1132, (24.06.2020) 
301 

https://www.ab.gov.tr/files/000files/2015/11/turkiye_ab_zirvesi_ortak_sonuc_bildiri

si_29_kasim_2015.pdf (22.06.2020) 
302 

https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/29_kasim_2015_turkiye_ab_zirvesi_bildiri

si_.pdf (24.06.2020) 
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ölümüne, 494 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur.303 Paris 

saldırıları, 2004’te İspanya’nın başkenti Madrid’teki üç tren 

istasyonunun hedef alınıp, 192 kişinin ölümüne sebep olan saldırılardan 

sonra Avrupa’nın en kanlı ikinci terör eylemi olarak kayıtlara 

geçmiştir.304 Benzer şekilde 10 Ekim 2015’te Türkiye’de, Ankara Tren 

Garı’nın çevresinde meydana gelen terör saldırısı 103 kişinin ölümüne, 

500’den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen 

Ankara Tren Garı saldırısı DAEŞ tarafından üstlenilmiş, etkileri yalnız 

Türkiye ve bölge üzerinde değil, tüm dünyada hissedilmiştir.  

Saldırılar terörizmin yalnız ulusal değil uluslararası bir problem, 

müzâkere değil mücâdele edilmesi gereken bir hakikât olduğunu gözler 

önüne sermiştir. Eylemler Avrupa özelinde, terörün tertiplendiği 

coğrafyalara nispeten daha yakın olan Türkiye ile temasa geçmeyi 

kaçınılmaz kılmıştır. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François 

Hollande 29 Kasım 2015’teki AB Brüksel Zirvesi’nde “Türkiye 

sınırından geçenlerin kontrole tabi tutulma ihtiyacı bulunuyor, yabancı 

savaşçıların bu yolu kullandığını veya bu niyette olduğunu biliyoruz. 

Ayrıca teröristler de sızabilir, Paris’teki saldırılarda gördük, bu yüzden 

Türkiye ve Avrupa arasında işbirliği olması çok önemli” şeklinde 

beyanat vererek, Türkiye ile yakın ilişkiler ve iş birliği kurmanın 

önemine dikkat çekmiştir.305  

 
303 https://edition.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-

facts/index.html (24.06.2020) 
304 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-45010767 (24.06.2020) 
305 https://tr.euronews.com/2015/11/29/turkiye-ab-iliskilerinde-yeni-donem 

(24.06.2020) 
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2016 yılı DAEŞ terör örgütünün kanlı eylemlerine devam ettiği bir yıl 

olmuştur. AB’nin kâlbi Brüksel (Belçika) dâhil, yirmiden fazla ülkeyi 

hedef alan saldırılar küresel çapta yankı uyandırmıştır. 12 Ocak 

2016’da İstanbul Sultanahmet’te bir turist kafilesine yönelik 

düzenlenen canlı bomba eylemi 12 Alman vatandaşı hayatını 

kaybetmesiyle sonuçlanmıştır.306 Sultanahmet Saldırısı AB açısından, 

vatandaşlarının sadece kendi sınırları içerisinde değil aynı zamanda 

sınırlarının ötesinde de hedef alındığını göstermesi açısından önemlidir. 

Eylemin ardından Berlin’de düzenlenen basın toplasında Alman 

Şansölye Merkel, “Bugün (uluslararası terör) İstanbul’a vurdu; daha 

önce Paris’e, Tunus’a, Ankara’ya vurmuştu. Uluslararası terör bir kez 

daha zalim ve insanlık dışı yüzünü gösterdi.” diye konuşmuştur.307 

Terörün, hissedilen acının yanı sıra, ona karşı harekete geçmeyi mecbur 

kıldığını hatırlatan Merkel, hâlihazırda terör coğrafyasına yakın 

bölgede konuşlanmış Türkiye ile iş birliğine gidilmesi gerektiği 

mesajını da vermiştir. Sonuçta AB Terörle Mücadele Koordinatörü 

tarafından 4 Mart 2016’da yayımlanan raporda, AB ve Türkiye’nin 

terör tehdidine karşı ortak eylem planı dâhilinde hareket etmeleri 

gerektiğine değinilmiştir.308 

 
306 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/12094350/Explosion-

in-Istanbuls-central-square-causes-casualties.html (24.06.2020) 
307 http://www.milliyet.com.tr/-terore-karsi-harekete-gecilmeli--siyaset-2178035 

(24.06.2020) 
308  ____“State of play on implementation of the statement of the Members of the 

European Council of 12 February 2015, the JHA Council Conclusions of 20 

November 2015, and the Conclusions of the European Council of 18 December 

2015”, Council of the European Union, https://data.consilium.europa.eu 

/doc/document/ST-6785-2016-INIT/en/pdf (24.06.2020) 
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Geride bırakılan 2015 yılı, Ege Denizi’nde düzensiz göç yoluyla 

Türkiye’den AB’ye geçmeye çalışan, kendi düşünceleriyle “umuda 

yolculuk” eden mültecilerin sayısının artış gösterdiği bir yıl 

olmuştur.309 Bu nedenle 2016, Suriye krizinden kaynaklanan ve 

ölümcül bir hâl alan mülteci meselesinin önüne geçilmesine yönelik 

tedbirlerle başlamıştır. 7 Mart 2016’da, birincisi 29 Kasım 2015’te 

gerçekleşmiş olan Türkiye-AB zirvesinin ikincisi için taraflar 

Brüksel’de toplanmışlardır. Düzensiz göç sorununun ele alındığı 

zirvede, Geri Kabul Antlaşması uyarınca, Türkiye’den AB’ye 

(Yunanistan topraklarına) geçen ve Türk karasularında yakalanan bütün 

mültecilerin Türkiye tarafından geri alınması kararlaştırılmıştır.310  

18 Mart 2016’da gerçekleştirilen üçüncü Türkiye-AB Zirvesi’nde ise 

taraflar, düzensiz göç üzerine alınacak önlemler konusunda 

anlaşmışlardır. Buna göre; Türkiye üzerinden Yunan adalarına giden 

düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iadesi; Türkiye’ye iade edilen her bir 

Suriyeli için, Türkiye’den de bir Suriyelinin AB’de yerleştirilmesi (1e1 

formülü)311; Türkiye üzerinden AB’ye yapılan yasal olmayan göçe 

gerekli tedbirlerin alınması; AB’nin sunduğu 72 kriterin karşılanması 

hâlinde Türk vatandaşlarına 2016 yılı sonu itibarıyla vize muafiyeti 

verilmesi; Türkiye’ye, mültecileri finanse edebilmesi adına 3 milyar 

Euro’nun verilmesi; Türkiye-AB arasındaki gümrük birliğinin 

 
309 Pia M. Orrenius and Madeline Zavodny, “Irregular Immigration in the European 

Union”, Federal Reserve Bank of Dallas, 2016, s. 2. 
310https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/7_mart_2016_ab_devlet_ve_hukumet_b

askanlari_tarafindan_yapilan_aciklama_.pdf (24.06.2020) 
311 http://www.abhaber.com/ab-turkiye-arasinda-1e-1-degisim-formulu-hayata-

geciyor (24.06.2020) 
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derinleştirilmesi, nihâyet Türkiye ile müzâkere ve diyaloğun 

hızlandırılması gibi hususlarda görüş birliğine varılmıştır.312 Bu süreçte 

AB, sürdürülebilir bir göç politikasının kilit unsuru olarak “Türkiye ile 

ilişkilere” daha da ağırlık vermiştir.313  

Bununla birlikte AB’nin, fevkalâde kaygılandığı mülteci meselesindeki 

yükümlülüklerini yerine getirmek noktasında yetersiz kaldığı 

belirtilmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mülteci sorununun finanse 

edilebilmesi için üzerinde uzlaşılan 3 milyar Euro’nun AB tarafından 

gönderilmediğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. AB 

tarafı ise ödemenin doğrudan Türkiye’ye değil, Birleşmiş Milletler ve 

sivil toplum kuruluşları üzerinden yapılması gerektiğini 

savunmuştur.314 Diğer yandan Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile 

müzakereleri durdurma çabası ilişkilerin negatif anlamda etkilenmesine 

neden olmuştur.315 Bu dönemde çeşitli AB üyesi ülkelerde yeniden 

olumsuz bir Türkiye imajı yaratılmaya çalışılmıştır. İlâveten Türkiye-

AB arasındaki mülteci meselesinin başından beri etkin rol oynayan 

Ahmet Davutoğlu’nun, başbakanlık görevinden ayrılması da sürecin 

gidişâtını sekteye uğratmıştır. Bilindiği üzere Davutoğlu, Alman 

Şansölye Merkel ile birlikte AB’ye sığınma talebinde bulunan 

mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesine öncülük etmişti. 

 
312 https://www.dw.com/tr/ab-18-mart-mutabakat%C4%B1-uygulanmal%C4%B1/a-

36789000 (24.06.2020) 
313 https://www.ab.gov.tr/siteimages/2017_08/kronoloji.pdf (24.06.2020) 
314 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160511_ft_ab_turkiye_3milyar 

(24.06.2020) 
315 https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1949611-avrupa-parlamentosu-

turkiye-ile-ilgili-muzakere-kararini-acikladi (24.06.2020) 
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Davutoğlu’nun gidişiyle AB’nin Türkiye merkezli jeopolitik 

hedeflerinin de çıkmaza girdiği söylenebilir.316 

Ağustos 2016 Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına 

yönelik başlatmış olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı, AB tarafında kısmî 

jeopolitik memnuniyet belirtisidir. Harekât, hem bölgenin terörden 

arındırılması hem de yurtlarından olan mültecilerin geri gönderilmesi 

bakımından ilgiyle karşılanmıştır. Dönemin Almanya Dışişleri 

Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye’nin yanı başındaki terörist 

etkinliklere karşı harekâtının uluslararası hukuk açısından meşrû 

olduğunu, bu nedenle Türkiye olan desteklerini dile getirmiştir.317 

AB’nin bir diğer baskın üyesi Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 

açıklamada ise, uluslararası koalisyonun ortağı olan Türkiye’nin terör 

hedeflerine yönelik askerî harekâtına olumlu bakıldığı bildirilmiştir.318 

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin üstü kapalı 

açıklamalar yapan dönemin AB Komisyonu Sözcüsü Alexander 

Polack, Suriye’de şiddetin durdurulması ve siyasî çözümün öneminden 

bahsetmiştir. Gelgelelim Kasım 2016 itibarıyla ikili ilişkiler, Avrupa 

Parlamentosu’nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması 

kararını almasıyla sarsılmıştır. Buna karara tepki gösteren Erdoğan’ın, 

AB’nin daha ileri gitmesi hâlinde sınır kapılarının açılıp mültecilerin 

 
316 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-titrini-hak-eden-son-

ba%C5%9Fbakan%C4%B1/a-19238752 (24.06.2020) 
317 https://www.dailysabah.com/eu-affairs/2016/08/24/eu-states-support-turkeys-

operation-euphrates-shield-to-liberate-jarablus (24.06.2020) 
318 https://www.aa.com.tr/en/europe/europe-supports-turkeys-operation-euphrates-

shield/634745 (24.06.2020) 
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Avrupa ülkelerine doğru gönderilebileceği söylemiyle ilişkiler dip 

yapmıştır.319  

2017’nin başında ABD’de Donald Trump’ın başkanlık görevine 

başlaması ve ülkesinin AB ile ilişkilerini NATO üzerinden eleştirel bir 

yaklaşımla ele alması, Türkiye-AB ilişkilerinde jeopolitiğin önemini 

birkez daha ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede taraflar, son dönemlerde 

artış gösteren Orta Akdeniz’deki düzensiz göçler ve Ortadoğu’daki 

terör eylemlerine karşı çözüm yolları aramıştır. Ancak yılın geneline 

bakıldığında gündemlerin çeşitlendiği, taraflar arası ilişkilerde 

jeopolitiğin az da olsa törpülendiği görülmektedir. Bunun ardında yatan 

iki temel noktanın üzerinde özellikle durmak gerekir: Bunlardan ilki 

özelde Hollanda ve Avusturya, genelde AB üyesi ülkelerde aşırı sağ ve 

popülist siyasîler ve partilerin yükselişe geçmesidir.320 Bu partiler 

AB’yi Türkiye aleyhtarlığı üzerinden yöneltilen sert eleştiriler ve 

yönlendirmeler aracılığıyla etkilemiştir.321 İkincisi 2017’nin Nisan 

ayında Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde 

AB üyesi ülkelere ziyarette bulunan çeşitli Türk bakanların, söz konusu 

ülkelerde kötü muameleye ve zorluklara maruz bırakılmaları 

hadisesidir.322 Özetle 2017, son yıllarda AB nezdinde revaçta olan 

 
319 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38103319 (24.06.2020) 
320 Daphne Halikiopoulou and Tim Vlandas, “What is new and what is nationalist 

about Europe's new nationalism? Explaining the rise of the far right in Europe”, 

Nations and Nationalism, Cilt 25, No. 2, 2019, ss. 409-434. 
321 Katy Brown, “When Eurosceptics become Europhiles: far-right opposition to 

Turkish involvement in the European Union”, Identities: Global Studies in Culture 

and Power, 2019, ss. 1-22 
322 Burak Bilgehan Özpek and Nebahat Tanriverdi Yaşar, “Populism and foreign 

policy in Turkey under the 

AKP rule”, Turkish Studies, Cilt 19, No. 2, 2017, s. 210. 
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Türkiye jeopolitiğinin, taraflar arasında yaşanan birtakım krizler 

neticesinde dengelendiği bir yıl olarak kabul edilebilir.  

Öte yandan son yıllarda dünyanın geldiği nokta Türkiye-AB ilişkilerini, 

jeopolitik temelli fabrika ayarlarına döndürmektedir. Özellikle 

Trump’ın, AB üyesi ülkeleri NATO harcamaları konusunda yeteri 

kadar ellerini taşın altına koymamakla suçlamasıyla ABD-AB ilişkileri 

daha önce pek de görülmediği bir yere doğru evrilmektedir.323 

Trump’ın bahse konu AB üyesi ülkeleri free-rider (beleşçi) olarak 

nitelendirmesi, bunun akabinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron’un Avrupa Ordusu meselesini gündeme getirmesi gibi 

gelişmeler bunun yansımaları olarak değerlendirilebilir.324 AB’nin yine 

ABD’nin Türkiye ile olan “S-400 vs. F-35” krizi, Suriye İç Savaşı’na 

yönelik uygulanan zıt politikalar kaynaklı anlaşmazlıklar gibi 

gündemler aynı döneme tekâbül etmiştir.325 

Tüm bu gelişmeleri izleyen dönemde Trump nedenli ABD sorunsalı, 

tarafların ilişkilerini gözden geçirmesine imkân tanımıştır. Macron 

Türkiye’yi “stratejik ortak” olarak tanımlamış, Almanya ise 

normalleşmenin sinyallerini vermiştir.326 Bu durum Türkiye tarafında 

da etkisini göstermiş, üç yıllık bir aradan sonra “Reform Eylem Grubu” 

 
323 Joyce P. Kaufman, “The US perspective on NATO under Trump: lessons of the 

past and prospects for the future”, International Affairs, Cilt 93, No. 2, 2017, s. 263. 
324 Dominika Kunertova, “One measure cannot trump it all: lessons from NATO’s 

early burden-sharing debates”, Cilt 26, No. 4, 2017, s. 2; James Sperling and Mark 

Webber, “Trump’s foreign policy and NATO: Exit and voice”, Review of 

International Studies, Cilt 45, No. 3, 2019 s. 512. 
325 https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-blocks-turkey-s-f-35-equipment-over-

s-n989896 (24.06.2020) 
326 https://www.france24.com/en/20180105-french-president-macron-suggests-

partnership-deal-turkey-eu-not-membership-erdogan (24.06.2020) 
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toplanabilmiştir.327 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikili 

temaslar yoluyla Avrupa’daki mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi ayrıca 

önemlidir. 2018 yılı; her iki tarafın dış politikalarında, ABD’den 

bağımsız alternatifler yaratıldığı bir yumuşama sürecini beraberinde 

getirmiştir. 27 Ekim 2018’de AB’nin önde gelen ülkeleri Almanya ve 

Fransa, bölgenin önemli aktörleri Türkiye ve Rusya ile “Suriye konulu 

Dörtlü Zirve” için İstanbul’da bir araya gelmişlerdir.328  

Son dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine hiç kuşkusuz 

Suriye’nin geleceği meselesi hâkimdir. 2011’den bu yana süren iç 

savaşın giderek daha karmaşık/kompleks bir şekle bürünmesi AB için 

endişe vericidir. AB’nin, ABD’nin bölgeden çekilmesinden sonra 

Rusya, İran ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerin inisiyatifine kalmış 

görünen meseleye yönelik ne gibi adımlar atacağı da merak konusudur. 

Öte yandan AB, Türkiye’ye Suriyeli mültecilerle ilgili verdiği 

taahhütlerini yerine getirmemekte direnmektedir. Bugüne kadar 

ülkesinde misâfir ettiği yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye 40 milyon 

dolar harcayan Türkiye ise, yük paylaşımında adaletsiz bulduğu AB’ye 

olan sitemini her fırsatta dile getirmektedir. Meseleye ilişkin AB ile 

derin bir ayrılığa düşen Türkiye, partnerine sorumluluklarını yerine 

getirmesini “telkin” etmektedir. Nitekim sınırlarında AB üyesi ülkelere 

geçmek isteyen milyonların olduğunu belirten Erdoğan, gerektiği 

 
327 https://ab.gov.tr/reform-eylem-grubunun-reg-besinci-toplantisi-11-aralik-2018-

tarihinde-ankarada-duzenlendi_51471.html (24.06.2020) 
328 https://www.france24.com/en/20181027-syria-turkey-leaders-russia-france-

germany-istanbul-summit-erdogan-macron-merkel-putin (24.06.2020) 
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takdirde kapıların açılmasından da geri durmayacağını eklemektedir.329 

Buna karşılık AB tarafı, Suriyeli mülteciler meselesini “şantaj” unsuru 

olarak kullanmanın kabul edilemez olduğunu bildirmektedir.330 Suriye 

krizi temelli ortaya çıkan mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinde 

jeopolitiğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne 

sermektedir. 

SONUÇ  

Türkiye ve AB arasındaki 50 yılı aşkın inişler ve çıkışlarla seyreden 

ilişkilerin temelinde jeopolitik kaygılar yer almaktadır. Ek olarak 

jeopolitik, ilişkilerin tarihi göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’ye 

üyelik yolunda hem olumlu hem de olumsuz etkiler doğuran bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin jeopolitiği AB nezdinde, 

Soğuk Savaş’ta SSCB tehdidine, Soğuk Savaş sonrası dönemde ise 

Ortadoğu “virüsüne” karşı koyabileceği bariyer olarak algılanmıştır. 

Nitekim siyasî tarih bu iddiayı havada bırakmayan hadiselerle doludur. 

Soğuk Savaş’ta Doğu ve Batı Blokları arasındaki gerilimin en üst 

seviyeye ulaştığı Küba Füze Krizi (1962) gibi spesifik örnekler şöyle 

dursun, Soğuk Savaş’ın her an çatışmaya mahal verebilecek yapısı dahi, 

AB’nin Türkiye jeopolitiğini kutsallaştırılmasına neden olmuştur. 

AB diğer taraftan özellikle Körfez Savaşı (1990-1991) ile beraber 

Ortadoğu’yu tehdit hanesine eklemiştir. 11 Eylül’de ABD’ye karşı 

Ortadoğu menşeli saldırılarının yaşanmasıyla güvenlik maksimizas-

 
329 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/turkey-erdogan-holds-talks-

with-eu-leaders-over-border-opening (24.06.2020) 
330 https://middle-east-online.com/en/eu-mulls-more-refugee-aid-turkey-despite-

blackmail (24.06.2020) 
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yonu için tuşa basmış, bu da Türkiye ile hem yakın ilişkiler kurmayı, 

hem de “Ortadoğu’nun iyisi” olarak gördüğü bu ülkeyle araya mesafe 

koymayı kaçınılmaz kılmıştır. Soğuk Savaş boyunca NATO gibi Batı 

ittifakı kurumları için büyük çaba sarf eden Türkiye tarafı ise AB’ye, 

başkaca niteliklerinden ziyâde, jeopolitik kartını öne sürerek 

yakınlaşmaya çalışmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere 50 yılı aşkın 

sürede Türkiye, AB üyeliği için en temel iki kriteri teşkil eden 

demokratikleşme ve ekonomik liberalizasyon noktasında bile sınıfta 

kalmıştır. Söz konusu eksiklik Türkiye’ye 1997’te toplanan 

Lüksemburg Zirvesi’nde kapıları kapatacaktır. Buna rağmen Türkiye 

sadece iki yıl içinde 1999’da Helsinki’de aday üyelik statüsünü 

kapmayı başaracaktır. İronik bir şekilde Türkiye, kriterlerin 

karşılanması adına gayret gösterdiği dönemlerde de AB tarafında 

beklediği ilgiyi bulamamıştır. Bu durum AB’nin Türkiye’ye yönelik 

politikalarının, içinde bulunulan siyasî konjonktüre göre değişiklik arz 

ettiği gerçeğini tescillemektedir.  

AB’nin bu ikili tavrı son yıllarda meydana gelen gelişmelerde de 

etkisini göstermektedir. 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı ülke 

sınırlarının dışına çıkmış, uluslararası bir problem hâline gelmiştir. 

Savaştan kaçanların oluşturduğu gruplar (mülteciler) daha ziyâde 

Türkiye ve Yunanistan, İtalya, Macaristan, İsveç, Almanya gibi AB 

üyesi ülkeleri tercih etmişlerdir. Suriyeli mülteciler meselesi AB’nin 

1990’lardan itibaren kanayan yarası olan göç sorununu yeniden 

gündeme getirmiştir. Peyderpey sınırlarına akın eden mültecilerin 

yarattığı sosyo-ekonomik tahribat AB’ye, bölgenin önemli aktörü olan 
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Türkiye’yi hatırlatmıştır. Tüm bunların neticesinde, bir süredir 

resesyonda olan Türkiye-AB ilişkilerinde canlanma yaşanmıştır. 

Suriye Krizi’nden kaynaklanan mülteci meselesinin Türkiye-AB 

ilişkilerine yansıması iki temel gerekçeye dayanmaktadır. Bunlardan 

ilki, bahse konu mülteci meselesidir. AB meselenin önüne geçmek için 

bölgeye olan komşuluğu nedeniyle –tamamen pragmatik nedenlerle- 

Türkiye ile yakın temasa geçmeyi hedeflemiştir. 2013 yılından 2017 

yılına kadar çeşitli zirvelerde buluşan taraflar belirli şartlar üzerinde 

anlaşarak, meselenin çözümü noktasında bazı sorumluluklar 

üstlenmişlerdir. Türkiye tarafı, AB’ye yasal olmayan yol ve 

yöntemlerle giren/girmeye çalışan mültecilerin Türkiye’ye iâdesini 

öngören Geri Kabul Antlaşması ile yükümlendirilmiştir. AB tarafı ise, 

yüklendiği bazı sorumluluklara ek olarak Türkiye’ye karşı bazı tavizler 

vermek zorunda kalmıştır. Türk vatandaşlarının AB’ye vizesiz 

seyahatini sağlayan “Vize Muafiyeti Diyaloğu” buna örnek olarak 

gösterilebilir. 

İkincisi yine Suriyeli mülteciler meselesinden kaynaklanan terör 

sorunudur. Bilindiği gibi Suriye İç Savaşı, güç ve otorite boşluğundan 

yararlanmak isteyen uluslararası terör örgütleri için eşi benzeri 

bulunmayan nimet olmuştur. Öyle ki Suriye ve diğer Ortadoğu 

ülkelerinde yaptıkları eylemlerle yetinmeyen bu örgütler, 2014 

itibarıyla Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada etkili olmaya 

başlamışlardır. Mülteci akınlarını fırsat bilen çeşitli terör örgütü 

mensupları, eylemlerini farklı coğrafyalara da taşımışlardır. Ne yazık ki 

2014’te Brüksel; 2015’te Paris ve Kopenhag; 2016’da İstanbul, 
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Brüksel, Nice ve Berlin; 2017’de İstanbul, Paris, Londra, Stockholm, 

Manchester ve Barcelona gibi Avrupa’nın önde gelen kentlerinde 

eylemler gerçekleştirmişlerdir. Bu dehşet verici tablo karşısında AB 

yeniden jeopolitik kartını kullanmış, Türkiye ile iş birliği arayışına 

girmiştir.  

Türkiye-AB ilişkileri, Hobsbawm’ın aşırılıklar çağı olarak tanımladığı 

dün, hemen hemen her coğrafyada savaşların boy gösterdiği bugün ve 

muhtemelen yarın, jeopolitik temelli seyredecek gözükmektedir. AB 

bugün Ortadoğu’daki sorunlara, “en Ortadoğulu olmayan müttefikiyle” 

ortak çözüm bulma yoluyla yaklaşmaktadır. Bunun için jeopolitik 

hedefleri doğrultusunda, her defasında üyeliği Türkiye’ye karşı bir koz 

olarak kullanmaktadır. Bunun karşılığında ise Türkiye’yi, Ortadoğu’ya 

dönük tampon bölge olarak konuşlandırmaktadır. Öte yandan AB, 

Ortadoğu ve diğer coğrafyalardaki problemlerde yalnız Türkiye değil, 

2004’te oluşturduğu “Avrupa Komşuluk Politikası” eliyle, komşu 

olarak kabul ettiği Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Azerbaycan, 

Gürcistan ve Ermenistan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, İsrail, 

Filistin Toprakları, Ürdün, Lübnan ve Suriye ile görev paylaşımına 

gitmektedir. Bu ülkeler de tıpkı Türkiye gibi AB nezdinde bariyer işlevi 

görmektedir. Tüm bu yazılan ve çizilen, öne sürülen argümanlardan 

hareketle, yakın gelecekte Türkiye’nin bu bariyer gömleğini yırtıp 

AB’ye üye olup olamayacağı sorusu da akıllara gelmektedir. Fakat 

şurası bir gerçektir ki AB’nin Ortadoğu’da ikâmet eden stratejik ortağı 

olarak gördüğü Türkiye’nin üyeliği bugün için pek mümkün 

gözükmemektedir.  
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INTRODUCTION: REGIONAL SECURITY COMPLEX AS AN 

APPROACH TO UNDERSTAND SECURITY IN THE POST-

COLD WAR ERA 

As Soviet Union began to fail functioning as a state in the late 1980s, a 

new security environment was immediately formed as a change toward 

existing bipolar system. According to Barry Buzan and Ole Waever, 

there are three proposals given by scholars as to answer the question of 

how the new security order will be formed. The first proposal, mainly 

brought to the public by neorealist scholars (such as John J. 

Mearsheimer, Kenneth Waltz, etc.), argues that the Post-Cold War 

security re-arrangement effort will be resulted in three arrangements: 

unipolar, bipolar or multipolar security arrangement.331 According to 

neo-realist, the security problems in Post-Cold War will always be 

characterized with conflict, which depended on state interest, behavior 

and action. Therefore, no matter how many non-state actors involved in 

certain security issues, states are always there to advance their interest 

and to influence the security dynamics.332 Moreover, as John J. 

Mearsheimer said, Post-Cold War world will see the efforts done by 

major powers to return back the Cold War security arrangement, noting 

 
331 Barry Buzan and Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International 

Security, Cambridge University Press, Cambridge, p. 6 
332 Evan Laksmana, Realism and Non-State Actor Revisited, E-International Relations, 

22 January 2013, http://www.e-ir.info/2013/01/22/realism-and-non-state-actors-

revisited/, retrieved on 23 December 2015 
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that this effort would be realized if Soviet Union (Russia) restarts its 

expansion policy in ex-Warsaw Pact zone.333 

Second proposal was given by globalist scholars, which considers that 

Post-Cold War security arrangement will be shaped accordingly by fast-

paced globalization process which intertwined various problem from 

different sectors and thus caused the complexity of security problems. 

The security problems, as argued by Globalist scholars, will be mostly 

formed in a global scale, therefore the regional-scale problems are not 

considered (usually coined in the term of de-territorialization) as it 

would be integrated with a greater context of global security problems. 

Globalist also realized that states in Post-Cold War era would have 

significant differences in material and immaterial capacity, and these 

differences will lead to a serious global conflict and a more complex 

security problem will occur.334 But, Globalist scholars (especially in 

liberalist camps) believe that the interconnecting character of 

globalization process will surely lead actors and states in international 

politics to discuss and solve the problem together. Globalization 

process, which relies on extensity, intensity, velocity and impact335, will 

reduce the potential of conflict in Post-Cold War era, as any kind of 

security problems which emerges in international arena will be defused 

immediately.  

 
333 John J. Mearsheimer, “Why We Will Soon Miss the Cold War”, The Atlantic 

Monthly (August 1990), Vol. 266 No. 2, p. 50 
334 Buzan and Waever, op.cit, p. 7-8  
335 David Held et al., Global Transformation: Politics, Economics and Culture, 

Stanford University Press, Stanford, CA, 1999, p. 21 
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Reflecting the thoughts of two existing perspectives, Barry Buzan and 

Ole Waever criticizes the two perspectives by noting the lack of two 

perspectives in ignoring the regional aspect of security problem, 

because both perspectives are actually talking about the same thing, 

which is the security problem in larger global environment.336 Buzan 

and Waever noted that as bipolar security arrangement was 

disappearing from global politics, new and potential powers began to 

emerge in regional politics and these new powers contributed 

significant influence to shape regional security environment.337 In order 

to construct a new concept which could describe clearly the Post-Cold 

War security arrangement, Buzan and Waever took some elements from 

neo-realist perspective (especially in its systemic and structural 

analysis) and constructivist perspective (especially in the aspect of 

agent-structure relations). Synthetizing these two elements together, 

Barry and Waever proposed the concept of Regional Security Complex. 

Regional Security Complex (RSC) is basically a concept which argues 

that regionalization of security problems occurred as soon as Post-Cold 

War ends, and this regionalization mainly happened because of two 

important reasons, which are: the pull-out of great powers from regional 

security environment and the role of new regional actors in constructing 

the new security agenda in their region.338 An RSC is composed with 

four essential variables, which are: boundaries (as a variable to separate 

different RSC from each other), anarchic structure (as RSC mainly 

 
336 Buzan and Waever, op.cit, p. 10 
337 op.cit, p. 10 
338 op.cit, p. 10-11 
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operated with independent actors, at the least amount of two actors), 

polarity (as actors in RSC might differ in its material and immaterial 

capabilities), and social construction (as RSC, interestingly, is also a 

complex which are constructed with shared perception among actors, 

especially on the enmity-amity pattern).339  

To help researchers in mapping the security dynamics and differing 

complex security phenomenon in a region, usually there are four level 

of analysis which are employed in analyzing a certain RSC with 

descriptive method.340 The first level is state vulnerability, which is 

mainly rooted from domestic problems faced by state and caused state 

to perceive another state or group of states as enemy, even though there 

is no threat directed and no hostility occurred. The second level is state 

interaction, which becomes the basis of RSC’s creation. The third level 

is the RSC interaction with its neighboring region, especially on how 

the nature of interaction was formed and occurred between two 

different RSCs, because the nature of interaction would determine 

whether there is symmetry or asymmetry between two different RSCs. 

The fourth level is the role of global power in regional level, which 

would trace the penetration of global power’s influence in regional 

security complex. All these level of analysis, if constituted as a whole, 

will be known as security constellation.341 These four levels of analysis 

will be considered carefully in analyzing the nature of Sub Regional 

 
339 op.cit, p. 53 
340 op.cit, p. 51 
341 op.cit, p. 51 



 

 201 

Security Complex in Southeast Asia and how Indonesia take its place 

within this sub regional security complex.  

1. SECURITIZATION PROCESS IN THE CONTEXT OF 

REGIONAL SECURITY COMPLEX 

The concept of securitization has an important role in the context of 

regional security complex, but before we look further into the relations 

of both concept, at first it is better to clarify the definition and nature of 

securitization concept. Securitization as a concept was first coined in 

early 1980s, after several scholars concerns the change of security 

problems at that time. With the rising public concerns on the issue of 

environment, social change, democratization, migrant issue, etc., 

Buzan, Waever and de Waal formulate a new concept that could answer 

this trend of change. Securitization thus emerge as this new concept 

which argues for a widening of analysis in security-related researches, 

as a critic and opposite toward the traditional one, which only focused 

on military issues and employed material factors in its analysis. 

Differing from traditional approach, securitization try to see security 

phenomenon from a subjective point of view – rather than the objective 

one.342 In this context, threat – as seen from subjective point of view –  

is something which depends on the interpretation and clear explanation 

of certain object by a particular actor (or also well-known as 

 
342 Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for 

Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO, 1998, p. 30-31 
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securitizing actor) as an object that might be threatening the existence 

of another object (which commonly referred to as referent object).343  

During the process of recognizing certain object as threat, this particular 

actor should convince the audience in the system that a certain object 

worth to be valued as threat – and therefore, in the process of 

securitization, threat socialization takes an important space. In another 

word, according to securitization theory, threat has an intersubjective 

dimension in it344, because actors have to share a reciprocal message 

among them that an object should be recognized as a threat.  The overall 

process of securitization would be finalized with the securitization actor 

breaking the chain of normalcy to take extraordinary measures so that 

the threat could be addressed in the most effective way.345  

How is the concept of securitization related to the concept of regional 

security complex? In the context of regional security complex, actors 

always involved in the process of securitizing wide range of problems, 

from environmental to societal problems, in order to answer existing 

problems and to construct a better and more secure regional 

environment. Recalling one of the most essential variables in RSC, 

social construction plays a huge role in determining the pattern of 

securitization in certain region. Regional actors will formulate and 

construct approaches toward security problem by utilizing 

 
343 Buzan, Waever, and de Wilde, op.cit, p. 23 
344 Thierry Balzacq, “A theory of securitization: origins, core assumptions, and 

variants”, Thierry Balzacq (ed.), Securitization Theory: How security problem emerge 

and dissolve, Routledge, London and New York, 2011, p. 3 
345 Buzan, Waever and de Wilde, op.cit, p. 26 
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intersubjective understanding among actors. The utilization of 

intersubjective understanding in solving regional security problems will 

effectively work only if the ideal situation in which regional actors has 

a common regional security framework under a regional organization 

(as currently applied in EU) which clearly defined the pattern of enmity-

amity and the priority scale of security problem in the region.  

In the case of Southeast Asian Sub Regional Security Complex that will 

be explained in the later parts, we would see that the regional actors are 

trying to work on creating a common framework to tackle security 

problems under several regional mechanisms which has been 

established in ASEAN, despite existing differences and conflicts 

among actors which has been going for years. This paper will also look 

in detail how Indonesia, as regional leader in political-security sector, 

would led the process of securitization (as an important securitizing 

actor in the region) and common security policy-making in the 

Southeast Asian Sub Regional Security Complex (SEA-SRSC) and 

how this would affect the security constellation in the bigger context of 

East Asian Regional Security Complex (EA-RSC) 

2. REGION, SECURITY AND GEOPOLITICS: AN INTRICATE 

RELATIONS 

It is also important not to overlook the relation between region, security 

and geopolitics. Gearoid O’Tuathail always reminded us that the 

creation of a certain politico-geographical region would be depended 
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upon how actors are trying to interpret and conceptualize the region.346 

Thus, in this context, it is can be said that region and geographical space 

are subjected to not only social construction, but also how power-

knowledge relations would be affecting the way that a region or 

geographical space would be defined.347 O’Tuathail also explained that 

it it’s the role of institution, ideology and intellectuals who would be 

very crucial in determining how region or a geographical space would 

be defined.348 These three elements are reinforcing the way of thinking 

about a certain geographical space by conceptualizing and 

institutionalizing the definition of a region. An interpretation of a region 

could be a dominant one after a thorough process of negotiation and re-

negotiation conducted by both intellectuals and existing institutions. An 

interpretation could be significantly strengthened if that particular 

interpretation is closer to the existing ideology believed by many. 

In accordance to regional security complex theory, it is essential to 

question again the categorization of certain region that was constructed 

within the regional security complex theory. As has been said in the 

previous chapter, a region could be defined according to the 

geographical proximity of neighboring actors that are insulated by 

natural barriers such as oceans, deserts and mountain ranges. It is due 

to the similar geographical circumstances and common problems faced 

 
346 Gearoid O Tuathail, “Introduction: Thinking critically about geopolitics”, G. O 

Tuathail, S. Dalby, and P. Routledge (ed.), The geopolitics reader, Routledge, London 

and New York, 2011, p. 1-3 
347 Tuathail, op.cit., p.7-8 
348 op.cit., p.7-8 
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by neighboring countries that certain countries would be determined as 

belonging to the same region. It is Pınar Bilgin that eventually question 

why a certain conception of region was invented and how would it be 

eventually affecting both the conception and practices of security. 

Consequent to the idea developed by O’Tuathail, Bilgin emphasized 

that region is not something that is naturally formed, but rather a 

framework initially created and invented by political and military 

thinkers.349 It is through continuous practices and institutionalization of 

regional classifications that regions are known by its common name 

until now. As mentioned by Bilgin, defining Middle East as a region 

has its own historical trajectories. Middle East as a region came into 

being as a result of continuous effort of re-enforcing the limit and 

border of the Middle East.350 

Similar approach could also be applied within the context of Southeast 

Asia. For a long period in the studies of international relations, the 

definition of Southeast Asia was not easily fixed. Intellectuals and 

institutions were arguing whether Southeast Asia would only include 

Indochina, Malay Archipelago, Indonesia and Sri Lanka. Eventually, as 

Cold War ensued, the definition of Southeast Asian region became 

clearer. After the creation of ASEAN, it is clear that Southeast Asia will 

only be consisted of Indochina, Malay Archipelago, Indonesia and the 

Philippines. But still, after the end of Cold War, there are still several 

debates about whether East Timor would be included as part of 

 
349 Pınar Bilgin, “Whose ‘Middle East’? Geopolitical Inventions and Practices of 

Security”, International Relations (2004), Vol. 18, No. 1, p.26 
350 op.cit., p. 28-35 
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Southeast Asia.351 Therefore, it can be concluded that the geographical 

limitation and definition of a region would not be fixed as long as 

institutions and intellectuals are still trying to find and to re-enforce the 

most correct definition.  

3. INDONESIA’S GEOPOLITICAL UNDERSTANDING IN ITS 

NATIONAL SECURITY OUTLOOK 

Before understanding Indonesia’s position and the implication of 

Indonesian’s position in Southeast Asian Sub Regional Security 

Complex, it is important to know in details how Indonesia defined its 

security policy as largest country in the terms of geographic, population 

and army size in Southeast Asia. The Government of Indonesia 

explained clearly its national interest and national security policy in 

National Security White Paper, which was published by Indonesian 

Ministry of Defense every five year, but until now there is only two 

White Paper published. In the White Papers, the Government of 

Indonesia always emphasized on the importance of advancing its main 

national interest, which is to maintain the unity and integrity of 

Indonesian territory in material and immaterial aspects. This national 

interest is also included in the five principles of Pancasila352 and in the 

 
351 D.G.S. Mangku, “The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor 

Leste) to be a member of ASEAN and take an active role in maintaining and creating 

the stability of security in Southeast Asia”, Southeast Asia Journal of Contemporary 

Business, Economics and Law (2017), Vol. 13, No. 4 
352 Pancasila is Indonesia’s main principle which was formulated and declared by First 

President of Indonesia, Soekarno during the meeting of Indonesian Independence 

Preparation Committee in Jakarta, June 1st 1945. Pancasila consists of following 
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preamble of Amended Indonesian Constitution of 1945 (UUD 1945).353 

By considering its main national interest and also the current dynamics 

in national, regional and international political-security constellation, 

the Government of Indonesia thus formulate its national security policy 

according to the needs and necessity of the time-being. 

Since Indonesia’s independence in 1945, there had been several 

changes and continuities in Indonesia’s National Security Outlook. The 

national interest might have the same rhetoric, but the definition of 

threat had been changed over the course of time.  In the independence 

and Old Order era (from 1945-1968), the notion of ‘maintaining unity 

and integrity of Indonesian territory’ had been put into order by early 

Indonesian Government. The main threats at that time were generally 

came from Netherland East-Indies colonial government, which still try 

to re-impose its dominion over Indonesia after World War II with the 

help of Allied forces. After gaining its sovereignty in 1949 from 

Netherland, Indonesia still defined its main security policy as to 

maintain national sovereignty from the aggression of neo-colonialist 

power and separatist power.354 During the years of 1950-1959, 

Government of Indonesia emphasized its security and defense policy 

on tackling threats which mainly comes from separatist power who 

 
principles: 1. Believe in Monotheistic Divinity 2. Just and Civilized Humanity 3. 

Unity of Indonesia 4. Populist Democracy 5. Social Justice.  
353 ILO, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Unofficial Translation), 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/docu 

ments/legaldocument/wcms_174556.pdf, retrieved in 23 December 2015 
354 Andi Wijayanto, “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia (The Evolution of 

Indonesian Defense Doctrine)”, Prisma 2010, Vol. 29 No. 1, p. 8 
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deserved to create a new nation based on religious or ethnical 

background. But, the existence of internal threat doesn’t make 

Indonesia neglect the external dimension of its national security.  

Within the same years of internal political and security crisis in 

Indonesia, serious effort to create a national security doctrine had been 

worked out by several lawyers and politicians. Finally, in 1957, Prime 

Minister Djuanda came up with a security doctrine which would be an 

important foundation for forthcoming Indonesian national security 

policies. Djuanda Doctrine (in Indonesia, it is generally known as 

Deklarasi Djuanda or Djuanda Declaration), as it is called, argues that 

Indonesia, as an archipelagic state, should recognize that landmass and 

sea which is located around Indonesia as a whole unity which can’t be 

separated.355 This doctrine was based on anxiety of Indonesian 

politician and lawyers which concerned that if Indonesia still follows 

the Netherland East Indies Royal Ordnance on Territorial Sea and 

Maritime District (1939)356, Indonesia will lose its control and 

sovereignty over its vast geographical area, because its geographical 

landmass and islands are connected by sea.  

Therefore, according to Djuanda, sea has an important place in the 

formulation of Indonesian security policy. At that time, this policy was 

 
355 Hendrik Salmon, “The Importance of Law Acknowledgement for Archipelagic 

Province toward the Authority Equilibrium in Managing the Natural Resources in 

Maritime Territory”, Journal of Public Administration and Governance 2013, Vol. 3 

No. 4, p. 70 
356 According to the Royal Ordnance, every island only entitled to have 3-mile 

territorial sea limit from its shore. 
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attracting suspiciousness and criticism from international community as 

to how this policy would affect the regional and international security 

balance at that time.357 Another important point of national security 

policy in Old Order period is Indonesia’s effort to acquire Papua as a 

strategic island to strengthen Indonesia’s position as an archipelagic 

state in a whole sense. Although the effort to acquire Papua into 

Indonesian sovereignty has been mainly done under the discourse of 

‘struggle against neo-imperialism and neo-colonialism’, it is without 

doubt that Indonesia would like to secure its last colonized area in 

Papua to strengthen its geographic, economic and political position in 

region and the World.  

4. INDONESIAN GEOPOLITICAL UNDERSTANDING 

DURING NEW ORDER AND THE CREATION OF ASEAN 

Soon after the ‘coup’ happened in October 1965, Old Order regime 

which was ruled by Soekarno was slowly disappearing from Indonesian 

political environment and was eventually changed with New Order 

regime which was built by group of active and retired army officers, 

together with help from several American-educated intellectuals. 

During the era of New Order, Indonesia had already dismembered its 

neo-colonialist and neo-imperialist discourse on national security 

policy and focused more on integrating different parts of Indonesia as a 

 
357 Gabriela M. Mahodim, “Laut sebagai Pemersatu: Upaya Pemerintah Mewujudkan 

Keutuhan Wilayah Laut Indonesia 1945-1982 (Sea as Unifier: Government’s Effort 

to Protect the Integrity of Indonesian Seas 1945-1982), University of Indonesia 

Faculty of Cultural Sciences (Unpublished Bachelor Thesis), 2009, p. 56-61 
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whole and strong nation, both in material and immaterial aspect. To 

realize this vision, New Order regime led by General Soeharto created 

new security doctrines which based on Pancasila and UUD 1945. There 

are two main security doctrines which were particularly operated during 

New Order, which are Wawasan Nusantara (Archipelagic State 

Concept) and Ketahanan Nasional (National Resilience).358 Wawasan 

Nusantara, a concept which is currently still applied, is a conceptual 

development of previous Djuanda Doctrine which argues for the 

importance of considering land and water as a whole entity rather than 

separate one. Wawasan Nusantara had a more comprehensive 

description rather than Djuanda Doctrine, especially in terms of 

recognizing Indonesia’s ethnic and religious difference as a power 

which could strengthen national unity, and this spiritual and physical 

unity of Indonesia could only be achieved if Indonesians follow the 

teaching of Pancasila consistently in their lives.359  

As another main security doctrine, doctrine of Ketahanan Nasional 

outlines the ways and methods to protect the integrity and unity of 

Indonesia. Doctrine of Ketahanan Nasional also argues that national 

unity could only be realized if it is enforced by authority (especially by 

Armed Forces), not through dialogues and discussions as it might cause 

another conflict to happen.360 New Order regime concerned that if 

Indonesian national unity couldn’t be protected, there will be instability 

 
358 Andi Wijayanto, op.cit, p. 17 
359 Brian A. Hoey, “Nationalism in Indonesia: Building Imagined and Intentional 

Communities through Transmigration”, Ethnology (Spring 2003), p. 111-112 
360 Andi Wijayanto, op.cit, p. 11 
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spill-over which would cause bigger instability in Southeast Asia, and 

of course as biggest country in Indonesia, the government wouldn’t like 

that to happen. At that time, New Order regime was facing several 

physical and psychological threats, which mainly consisted of three 

things: separatism in Aceh and Papua, communism and Islamic 

radicalism. To annihilate these threats, Indonesian government enacted 

psychological war (through education and brainwashing program 

enacted by authoritarian regime) and physical war (direct engagement 

toward militant groups and imprisonment of activists).  

Security policy of New Order regime was also influenced greatly by 

Cold War dynamics. At that time, particularly after the fall of Soekarno, 

Indonesia turned its alliance toward USA and Western Blocs after 

previously trying to maintain a relationship balance between USA and 

Soviet Union.361 The change of relationship axis to the USA and 

Western Blocs made Indonesia pursued a policy of containment against 

communist influence in Indonesia and Southeast Asia. Moreover, as 

Southeast Asian region faced a possibility of regional instability due to 

the ongoing Vietnam War and communist insurgency in several 

countries in Southeast Asia, the policy of containment against 

communist influence not only adopted by Indonesia, but also adopted 

 
361 Larisa M. Efimova, Soviet Policy in Indonesia during the “Liberal Democracy” 

Period, 1950-1959, Wilson Center, 8 November 2011, https://www.wilsoncenter. 

org/publication/soviet-policy-indonesia-during-the-liberal-democracy-period-1950-

1959, retrieved on 23 December 2015 
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by several countries, such as Malaysia, Singapore, Philippines, and 

Thailand.  

These countries shared a common concern, which is to ensure the 

regional security and stability in the midst of proxy war enacted by great 

powers of Cold War. This common concern was first realized by the 

creation of SEATO in 1954, but the creation was criticized by 

Indonesian government because the organization was too oriented with 

Western Blocs policy and Indonesia would like to pursue a more neutral 

policy.362 Around 1960s, as an alternative towards SEATO, Indonesia, 

Malaysia and Philippines, proposed to create a tristate alliance called 

Maphilindo which had a vision to unite Malay-race nation in Southeast 

Asia and to build a “regionally self-reliant security system” that would 

be independent of any kind of external influence, especially great 

powers of Cold War363, but this initiative was fallen shortly as Soekarno 

declared confrontation on Malaysia.364 

After the end of Confrontation and at the peak of Vietnam political and 

security crisis, Southeast Asian countries met once more to discuss the 

future of regional security, and finally it was decided that Southeast 

Asian countries should establish a regional organization which has a 

purpose to protect regional stability and security through ensuring 

 
362 Anthony L. Smith, Strategic Centrality: Indonesia’s Changing Role in ASEAN, 

ISEAS, Singapore, 2000, p. 10 
363 Michael Leifer, ASEAN and the Security of Southeast Asia (Routledge Revivals), 

Routledge, London and New York, 1989, p. 22 
364 Alastair M. Taylor, “Malaysia, Indonesia and Maphilindo”, International Journal 

(Spring 1964) Vol. 19 No. 2, p. 161-162 
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strong political cooperation among Southeast Asian countries. 

Therefore, on 8 August 1968 in Bangkok, five countries in Southeast 

Asia founded Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). After 

its establishment, ASEAN members began to construct a regional 

political-security understanding, which based on the principle of 

containment, principle of non-intervention and later principle of non-

nuclear proliferation, and thus ensuring the stable regional security 

environment throughout the Cold War. 

 Since the beginning of ASEAN’s establishment, Indonesia has played 

a significant role, particularly in the field of maintaining political and 

security in the region. In 1976, ASEAN held its first ever summit in 

Bali, Indonesia and in this conference, ASEAN issued its first-ever 

treaty which became one of an important and solid foundation for 

regional unity. Treaty of Amity and Cooperation which was signed in 

Bali was a principle set by ASEAN countries which mainly concerned 

on maintaining amity among ASEAN member states, commitment 

toward pacific settlement toward any kind of conflicts among member 

states, and enhancing a better cooperation in Southeast Asia.365  

 

 
365 ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 

February 1976, http://www.asean.org/news/item/treaty-of-amity-and-cooperation-in-

southeast-asia-indonesia-24-february-1976-3, retrieved on 23 December 2015 
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5. INDONESIAN GEOPOLITICAL UNDERSTANDING IN THE 

21ST CENTURY 

As the authoritarian regime of New Order led by Soeharto was toppled 

down in 1998 through mass protest and demonstration, Indonesia 

undergoes a long process of democratization and reformation in many 

sectors. The democratization and reformation process, together with the 

existence of new political and security constellation in international 

scale, undoubtedly have significant influence toward the formulation of 

Indonesian foreign policy and national security understanding. During 

the era of President Baharuddin Jusuf Habibie, the first president in the 

era of Reformasi, Government of Indonesia committed to make a clear 

line between military and politics as the opposite of New Order regime 

policy which strongly involved military in political arena, and thus 

military were returned into barracks. The civil supremacy upon military 

was seen in Indonesia and this change would bring a new understanding 

on security problems in domestic, regional and international level. 

In 2003, Indonesia published its first-ever White Book on Security 

Policy which explained in details about the new challenges that 

Indonesia would face in 21st century. Although Indonesia still used past 

doctrine, Wawasan Nusantara, as a main basis to formulate national 

security policy, it is important to note that Indonesia acknowledged that 

threat dimension had changed significantly and has a larger scope rather 

than just threat coming from domestic scope. Beside recognizing the 

national integrity and national unity as an important threat toward 

Indonesia, Indonesia also considered new threats, such as human 
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trafficking, piracy, deforestation, illegal immigration, and maritime 

issue, and involved different ministries to solve growing threats 

together.366 In the era of Reformasi, different approach can be seen in 

handling domestic threat, especially in the case of separatism in 

Ambon, Aceh and Papua. Government of Indonesia engaged with 

separatist not through armed engagement, but through dialogue and 

reconciliation process and this has made Indonesia’s credential as 

democratic country raised in the recent years. In the case of solving non-

traditional problems, Indonesia sees regional platform (which is 

ASEAN and ASEAN Regional Forum) as a suitable regional forum to 

discuss non-traditional security problems, since existing security 

problems have a transboundary aspect which affected many countries 

in ASEAN and thus becoming a regional concern, particularly since late 

1990s.367  

 

Indonesia’s national security understanding undergone a process of 

transformation when a former Army General, Susilo Bambang 

Yudhoyono, elected as President of Indonesia in 2004 through a 

democratic election. Under Yudhoyono’s leadership, Indonesia had 

tried to set itself as a reliable actor which has an important role in 

regional level. To signify its role in regional level, particularly in 

solving political and security issues, there are two important doctrines 

 
366 Departemen Pertahanan RI (Department of Defense Republic of Indonesia), 

Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21 (Defending Homeland in 21st 

Century), Dephan RI, Jakarta, 2003, p. 27-30 
367 Departemen Pertahanan RI (Department of Defense Republic of Indonesia), Buku 

Putih Pertahanan Indonesia 2008 (White Book of Indonesian Defense 2008), Dephan 

RI, Jakarta, 2008, p. 140-141 
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which had been adapted by Government of Indonesia during 

Yudhoyono’s administration. The first doctrine was addressed by 

President Yudhoyono during his inaugural address to Indonesian 

People’s Representative Assembly after being elected for second term 

in the office on 20 October 2009. This doctrine calls for a ‘calm, 

moderate and friendly nationalism’ and ‘dynamic internationalism’ to 

raise Indonesia’s profile as democratic and peace-loving nation in 

global politics. Yudhoyono acknowledged that Indonesia doesn’t 

recognize any country to be its enemy, and any countries in the Earth 

doesn’t recognize Indonesia to be its enemy. Thus, according to 

Yudhoyono, Indonesia should pursue ‘all direction foreign policy’ 

which envisions an Indonesia with ‘million friends and zero enemy’.368  

 

In accordance to Yudhoyono’s explanation on Indonesian foreign and 

security policy, Indonesian Foreign Minister at that time, Marty 

Natalegawa, also adds several important points that would be a new 

basic on Indonesia’s foreign and security understanding in 21st century. 

Natalegawa first explained his conception about ‘dynamic equilibrium’ 

during a forum in Council on Foreign Policy on 2010, and soon after, 

his ‘dynamic equilibrium’ conception became a topic which was 

discussed in many international forums. According to Natalegawa, in 

the Post-Cold War world, it is very important to ensure that there is no 

single country which could dominate political-security constellation in 

 
368 KOMPAS, Pidato Lengkap Presiden SBY 20 Oktober 2009 (President Susilo 

Bambang Yudhoyono’s Complete Inauguration Speech on 20 October 2009), 

http://sains.kompas.com/read/2009/10/20/1324076/pidato.lengkap.presiden.sby.20.o

ktober.2009, retrieved on 23 December 2015 
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a region, as to avoid the old balance-of-power game.369 In order to 

change the game rule in regional and international level, Natalegawa 

proposed an inclusive system that could be applied within regional and 

international system. This inclusive system would allow various 

countries, small and large, to actively discuss and solve together 

‘multisectoral problems’ through different regional and international 

forums.370  

 

After the election of new president and vice president in 2014, 

Indonesia once again changed its doctrine of foreign policy. Having 

worked mostly in the field of business sectors and becoming major in 

several important cities in Indonesia, Joko Widodo as the new President 

of Indonesia was trying to reorient Indonesian foreign and trade policy 

that is different from previous one. Realizing that Indonesia often 

neglect its maritime potential, Joko Widodo together with Indonesian 

first female Foreign Minister, Retno Marsudi were charting a new 

doctrine that was widely known as Global Maritime Fulcrum.371 As a 

country surrounded by two important oceans, Joko Widodo considered 

that Indonesia should be a global maritime axis that hold importance in 

political, trade and military sectors. Especially in the era of maritime 

conflict, Joko Widodo thought that Indonesia should strengthen its role 

 
369 Council on Foreign Policy, A Conversation with Marty Natalegawa, 

http://www.cfr.org/indonesia/conversationmartynatalegawa/p34820, retrieved on 23 

December 2015 
370 Loc.Cit.  
371 Rene L. Pattiradjawane & N. Soebagjo, “Global maritime axis: Indonesia, China, 

and a new approach to Southeast Asian regional resilience”, International Journal of 

China Studies (2015), Vol. 6, No. 2, pp. 175-186, 
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not only as a maritime power, but also as a norm broker and norm 

entrepreneur in global maritime politics.372   

 

In order to realize this effort, Joko Widodo created a new coordinating 

minister which entrusted with coordinating issues related to maritime 

affairs. This coordinating minister was called as Coordinating Ministry 

for Maritime Affairs. The Coordinating Ministry of Maritime Affairs 

specifically working with Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 

Defense and Indonesian Armed Forces to protect Indonesian national 

maritime interests. At the early years of Joko Widodo’s presidency, 

Indonesia was eager to pursue its national maritime interest in both 

regional and international forum. Together with like-minded countries 

such as India, Australia, and Japan, Indonesia was also involved in 

creating new regional platforms to create a new framework on maritime 

politics in Indian Ocean through the organization which was called as 

Indian Ocean Rim Association.373  

 

Unfortunately, Indonesian activism in the field of maritime politics was 

not sustained in Joko Widodo’s second presidency. During his second 

presidency from 2019 until 2024, Joko Widodo has decided to neglect 

the global maritime fulcrum. Joko Widodo trying to revise Indonesian 

 
372 D. Camroux, “Indonesia: Doing ‘Normative Power’ Differently?’ Paper presented 

at the ISA Second Global South Conference, Singapore (2015), Retrieved from 

http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/80d

19277-25a6-4fc4-8097-1c55d62c1744.pdf  

373 Rizki Roza, “Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Kepentingan Indonesia 

di Samudera Hindia”, Info Singkat Hubungan Internasional P3DI Setjen DPR RI 

(2015), Vol. VII, No. 6, pp. 5-8 
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foreign policy and geopolitical orientation to be more focused in the 

issue of economic diplomacy. Joko Widodo eventually neglected the 

doctrine of global maritime fulcrum because of the lack of practicality 

of the idea. Since the beginning, Joko Widodo wanted that the doctrine 

of global maritime doctrine to boost Indonesian trade regionally and 

globally. Therefore, in the second term, the name of coordinating 

minister assigned with the issue of maritime affairs was changed to be 

Coordinating Minister of Maritime and Investment Affairs. 

Subsequently, Indonesia mainly charged the Ministry of Defense and 

Indonesian Armed Forces to handle the issue of maritime defense.  

 

6. THE NATURE AND MAIN PROBLEMS OF SOUTHEAST 

ASIAN SUB REGIONAL SECURITY COMPLEX IN 21ST 

CENTURY 

 

The region of Southeast Asia has its own uniqueness when it comes to 

analyzing the pattern of its regional security complex. Why Southeast 

Asia could be considered as a unique region? We will see this unique 

pattern by employing level of analysis which had been discussed before 

in Chapter I. Analysis that would be given here is focused more on the 

events which happened in 21st century, since previously Buzan had also 

tried to analyze Southeast Asian Security Complex.374 The first level 

that we should consider in analyzing Southeast Asian Sub Regional 

Security Complex (SEA-SRSC) is state vulnerability. As Buzan and 

 
374 Barry Buzan, “The Southeast Asian Security Complex”, Contemporary Southeast 

Asia (June 1988), Vol. 10 No. 1, p. 5-17 
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Waever said, state vulnerability mainly comes from states’ inability to 

maintain domestic stability and its rule in its own nation.375 This level 

can be seen in several Southeast Asian countries (for example, 

Myanmar, Indonesia, Thailand and Cambodia) which still have serious 

problems on nation-building process. When the effort of national-

building is not working well in those countries, the government tend to 

be sensitive on the issue of sovereignty, identity, independence, and 

self-determination.  

 

Through authoritarian ways, domestically, the government will 

pressure several segments of communities to keep calm and maintain 

the harmony, thus ensuring the regime’s sovereignty and its identity. 

Regionally, these types of government would be faced with certain 

criticism (as faced by Myanmar during Rohingya and Nargis cyclone 

disaster) because they are not able to solve dire humanity problems in 

their country, and Myanmar would develop some sense of enmity with 

several countries.376 Several cases, such as the clash between Cambodia 

and Thailand on the claim of Preah Vihear, rooted from Cambodia’s 

unfinished nation-building process and Thailand’s claim of domination 

over Cambodia’s culture.377 Cambodia therefore recognize Thailand as 

enemy, and consequently Thailand did the same, but the enmity doesn’t 

 
375 Buzan and Waever, op.cit, p. 51 
376 Christopher Roberts, ASEAN’S Myanmar Crisis: Challenges to the Pursuit of a 

Security Community, ISEAS, Singapore, p. 233 
377 Poowin Bunyavejchewin, “Review: a regional security complex analysis of the 

Preah Vihear temple conflict, 1953-1962”, Ritsumeikan Journal of Asia Pacific 

Studies 2012, Vol. 32, p. 20-22 



 

 221 

develop into warring relations since ASEAN had a mechanism to 

defuse the tension. 

 

If we look at the second level, on the state-to-state relations level, there 

is no general pattern of enmity-amity among countries in ASEAN. Each 

country had different level of enmity-amity with each other and this 

enmity-amity pattern changes through time. Fundamentally, ASEAN 

member states had signed the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) 

which agreed for a policy of amity, non-aggression, and cooperation 

among each other. Until these days, we can’t see any serious aggression 

happened among ASEAN member states – but there are several small 

conflicts which should be taken into consideration. One of the examples 

is border conflict between member states, which occurred between 

Philippines-Malaysia, Malaysia-Indonesia, Singapore-Indonesia, 

Singapore-Malaysia, Thailand-Cambodia, and so on.  

 

This border conflict mainly happened because these countries haven’t 

agreed yet on their border limit. Several military encounters happened 

in several occasions, but there’s no serious escalation that would 

endanger the regional stability. In many aspects, particularly in non-

traditional security aspect, ASEAN member states tend to cooperate 

with each other as this had been drawn in TAC and furthermore in 

ASEAN Charter and ASEAN Political-Security Community. In the 

issues of solving haze, piracy, and existence of mafia in Golden 
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Triangle, ASEAN member state had shown its best cooperation by 

creating agreements and task forces to solve the issues.378 

 

In the terms of relations with another security complex, Southeast Asian 

security complex had a strong relation with Northeast Asian security 

complex in the larger context of EA-RSC and in some degree, relation 

with South Asian RSC. What is interesting in this case is that ASEAN 

has created an all-inclusive forum that included countries from 

mentioned security complex (plus several important actors from 

European Union and USA) which is called ASEAN Regional Forum. 

The forum, which had been created in 1997, had a purpose to build 

discuss and solve regional security problems through the culture of 

confidence-building and preventive diplomacy.379 This forum had been 

successful in defusing tensions in several important crises, such as 

South China Sea crisis (which would be discussed in detail later) which 

was a common concern between Southeast Asia and Northeast Asia 

security complex. Southeast Asian security complex also has relations 

with South Asia RSC in some aspects, particularly in the case of 

Rohingya refugee crisis, in which Bangladesh became a target country 

 
378 Termsak Chalermpalanupap and Mayla Ibanez, “ASEAN measures in combating 

piracy and other maritime crimes”, Robert C. Beckman and J. Ashley Roach, Piracy 

and International Maritime Crimes in ASEAN: Prospect for Cooperation, Edward 

Elgar Publishing Inc., UK and USA, p. 142 -143 
379 ASEAN, ASEAN Regional Forum, http://www.asean.org/communities/asean-

political-security-community/category/asean-regional-forum, retrieved on 24 

December 2015 
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for Rohingya refugee and thus Bangladesh couldn’t be ignored during 

the discussion of Rohingya refugee crisis.380 

 

In the last level, which is role of great power, Southeast Asia has 

become a playground for great power to search and maintain their 

influence in greater Asia-Pacific regions, and ASEAN member states 

(especially Indonesia) are trying to avoid such thing to happen. A very 

good example can be seen in South China Sea conflict which is still 

happening now. South China Sea conflict has been predicted to be 

happened since 1990s, and therefore since that time, ASEAN had taken 

several preventive measures such as conducting a workshop and 

declaring a Code of Conduct on South China Sea.381 But, the conflict 

escalated in 2011 with Chinese claim on South China Sea in their new 

map and this claim has invited strong reaction from several ASEAN 

member countries, such as Vietnam and Philippines.382  

 

The conflict escalated more when USA tried to assist Vietnam and 

Philippines in order to face Chinese military presence in their maritime 

zone.383 China argued that USA with its Pacific Float should not try to 
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mix up and escalate the crisis by going inside the South China Sea384, 

and in last days, China has shown concerns and criticism over USA 

naval presence in South China Sea.385 In order to defuse the tension, 

ASEAN had applied several more workshop and conference to engage 

major power in discussion with each other and also with several 

countries in Southeast Asia. Evelyn Goh has coined a term, which is 

called ‘Omni-enmeshment’ to describe ASEAN effort to engage many 

powers to solve regional problems.386  

 

CONCLUSION: REFLECTION OF INDONESIA’S NATIONAL 

SECURITY UNDERSTANDING TOWARD SOUTHEAST 

ASIAN SECURITY PROBLEM 

 

How we can reflect Indonesian national security understanding toward 

Southeast Asian security problems? In the context of 21st century, 

Indonesia has said clearly that it would pursue a policy of maintaining 

a dynamic equilibrium among powers in greater Asia-Pacific Region, 

avoiding any dominant power to take control over political and security 

constellation, and putting forward a mediatory role to defuse any 

potential conflict in regional and international conflict.387 As Indonesia 
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387 Jiang Zhida, Indonesian “Confidence Diplomacy” under the Yudhoyono 

Government, 31 December 2014, http://www.ciis.org.cn/english/2012-

12/31/content_5638110.htm, retrieved on 24 December 2015 
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pursuing these policies, Indonesia always trying to defuse the conflict 

before it would be escalated to a larger tension through politicization, 

by meeting with regional leaders and ministers and taking role as 

mediator in ASEAN. Several examples can be given to prove this case, 

for example the role of Indonesia in defusing the tension which 

occurred between Thailand and Cambodia. At that time when conflict 

occurred, Indonesia also holding responsibility as ASEAN Chairman in 

2011, and with such responsibility, Indonesia then offered itself to 

become a mediator among Thailand and Cambodia and prepare itself to 

send a monitoring team to assess condition in Preah Vihear.388 But, 

Indonesian mediatory role in this case is unsuccessful because Thailand 

rejected Indonesia’s role as it would threaten its sovereignty.389 In 

another case, particularly in non-traditional security, Indonesia always 

tried to propose a multilateral cooperation to tackle the issue of 

narcotics, human trafficking and transboundary haze. On certain 

occasion, for example in the case of transboundary haze, Indonesia took 

a significant step as securitization actor in order to extinguish 

transboundary haze and coordinating with concerned countries, such as 

Malaysia and Singapore, and in the end, a new task force was 

established to tackle transboundary haze in Southeast Asia.390 

 
388 Anggatira Gollmer, Indonesia’s role in the Thai-Cambodia border dispute is still 

unclear, DeustcheWelle, 23 March 2011, http://www.dw.com/en/indonesias-role-in-

the-thai-cambodia-border-dispute-still-unclear/a-6483440, retrieved on December 

2015 
389 Loc.Cit 
390 ASEAN Haze Action Online, ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution, http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/, 

retrieved on 24 December 2015 
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Indonesia also trying to show its significant position in Southeast Asia 

and greater Asia-Pacific region by involving in South China Sea. As 

Minister Natalegawa previously said in his speech in Council on 

Foreign Relations, Indonesia would like to see a region without any 

kind of domination from single power, thus it is of a great importance 

for Indonesia to protect Southeast Asia from turning into a playground 

for great power. Indonesia has taken a significant role since early 1990s, 

by giving proposals and initiatives on creating workshops and code of 

conduct upon the problem of South China Sea. As the tension rise in 

South China Sea, Minister Natalegawa actively engaged many 

countries and great powers to keep these parties in dialogue and avoid 

themselves to be plunged into conflict. Minister Natalegawa conducted 

‘shuttle diplomacy’ around 2012, just as the conflict began, and 

eventually succeeded to invite parties of Code of Conduct of South 

China Sea to agreed once more on a Six-Basic Principle on South China 

Sea391, after previously failed to produce a joint communique on the 

same issue during ASEAN Ministerial Meeting in 2012.392  

 

Although Indonesia shows a political maturity and leadership in 

regional level by solving several regional issues, Indonesia had also 

several issues and conflicts with another state regarding its border. 

Indonesia was engaged in border clashes with Malaysia around 2002-

2003, 2007-2008 and 2013, and this conflict was one of the down point 

 
391 Bama Andika Putra, “China’s Assertiveness in the South China Sea: Have 

ASEAN’s Endeavors in Establishing Regional Order Truly Failed?”, Journal of 

Politics and Law 2015, Vol. 8 No. 4, p. 181-182 
392 BBC, ASEAN nation fail to reach agreement on South China Sea, 13 July 2012, 

http://www.bbc.com/news/world-asia-18825148, retrieved on 24 December 2015 
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in the relations between two countries.393 Border security is still a 

serious issue for Indonesia and Indonesia considered itself vulnerable 

in terms of border security because of its wide and uncontrollable 

border area. After Indonesia implemented its maritime doctrine, 

Indonesia tried to strengthened its maritime authority in the Southeast 

Asian and Asia-Pacific region by becoming a dominant maritime power 

and also an emerging maritime power. Scholars said that this effort 

shows that Indonesia was actually willing to continue its 

middlepowermanship in the region of Asia-Pacific.394 In this context, 

Indonesia used many regional platforms to sound its concerns regarding 

the lack of regulation related to maritime issues which eventually led to 

the rising conflicts in the seas of Asia-Pacific. Due to the lack of visions 

and pragmatic orientation of Indonesian geopolitical outlook, Indonesia 

eventually neglect its maritime doctrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
393 The Jakarta Post, Numerous border disputes remain unresolved, 11 September 

2009, http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/11/numerous-border-disputes-

remain-unresolved.html, retrieved on 24 December 2015 
394 Nanto Sriyanto, “Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, 

and Indonesia’s Middlepowermanship in the East Asia Region”, Jurnal Kajian 

Wilayah (2018), Vol. 9, No. 1, p. 3-15 
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GİRİŞ 

 

Coğrafya ile politikanın karşılıklı etkileşimine dayanan ve bu çerçevede 

değişik yaklaşımlar ortaya koyan jeopolitik, dünya, bölge ve üke 

çapında güç unsurlarını etkileyerek uluslararası politikanın oluşmasını 

sağlar. Jeopolitik, dış politikanın tayininde coğrafi unsurlardan 

yararlanırken, aynı zamanda güvenlik, ekonomik ve enerji 

politikalarına da doğrudan etki yapar.395 Soğuk savaş öncesi dönemdeki 

tarihsel süreçte, klasik jeopolitik yaklaşımlar çerçevesinde ülkelerin 

politikaları şekillenmiş, ancak “yenidünya düzeni”396 diye adlandırılan 

içinde bulunduğumuz periyotta uluslararası politika daha karmaşık ve 

çok boyutlu hale gelmiştir. Bu süreçte ittifaklar tüm devletlerce gözden 

geçirilmiş, farklı denge unsurları yeniden oluşarak uluslararası 

ilişkilerde açıklanması ve analizi daha zorlaşan olay/olgular ortaya 

çıkmıştır.397  

 

 
395 İsmail Hakkı İşcan, “Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş 

Yansımaları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2 (Yaz 2004), s. 52-53. 
396 Son dönemde sıklıkla karşılaştığımız bir kavram olan yenidünya düzeninin (the 

new world order), İngiliz yazar Herbert George Wells tarafından 1940 yılında kaleme 

alınan kitapta başlık olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kavramın popüler olması ise, 

ABD Başkanı George Bush’un soğuk savaşın bittiği dönemde 11 Eylül 1990 tarihinde 

Ulusal Kongresinde yaptığı konuşma sonrasında olmuştur. Bu kavramı Gorbaçov’un 

da 1990 yılında “Yeni bir dünya düzenin başlangıcındayız.” şeklinde kullanılmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. “Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian 

Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit”, http://www.presidency.ucsb.edu/ 

ws/?pid=18820, 06.02.2018; Haluk Gerger, Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği: 

Soğuk Savaştan Yeni Dünya Düzenine, İstanbul: Belge Yayınları, 2. Baskı, 1999, 

s.176. 
397 Harun Semercioğlu, Yeni Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası: Türkiye-Rusya 

İlişkileri Örneği, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2020, s. 2. 
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Fukuyama’nın yazdığı Tarihin Sonu ve Son İnsan (The End of History 

and the Last Man) adlı kitapta “tarihin sonunda güçlü zayıf devletlerin 

yok olduğunu, günümüzde artık ‘evrensel ve homojen’ devletlerin 

ortaya çıktığını, liberal demokrasinin insanlık tarihinde geldiği son 

nokta ve en iyi ideoloji olduğu” savunulmuştur.398 Bu ve benzer yeni 

düşünceler birçok geleneksel jeopolitik yaklaşımları derinden sarsarak 

yeni bir tartışma ortamı yaratmıştır. İlave olarak, akademide, dünya 

coğrafyasının yüzyıllardır, ulus devletlerin sınırlarının ise II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra genel olarak değişmediğinden hareketle, bu 

yaklaşımlar ve devlet yapılarını sorgulayan hatta eleştiren 

postmodernist araştırmalar yapılmaya başlamıştır. 

 

Bu çalışmanın ilk bölümde konuyu daha kapsamlı açıklayabilmek ve 

objektij bir değerlendirme yapmak için Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel 

süreci genel hatlarıyla ortaya konacak, sonraki bölümde jeopolitiğin 

soğuk savaş sonrasındaki iki ülkenin işbirliğine ve anlaşmazlık 

konularına olan etkisi, soğuk savaş sonrasından günümüze kadar 

yaşanan gelişmeler bağlamında ele alınacaktır. Sonuçta, iki ülke 

arasındaki ilişkiler hakkında bir değerlendirme yapılarak, jeopolitiğin 

etkisiyle Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu ilişkilerinde gelinen 

durum analiz edilecektir. 

 

 

 

 
398 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, İstanbul: Profil Yayıncılık, 6. 

Baskı, Ekim 2016, s.43-46 ve 266. 
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1. TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Türkiye-Rusya Federasyonu (RF) ilişkilerinde jeopolitiğin etkisini 

incelemeden evvel iki ülkenin tarihsel arka planını ortaya koymak 

gerekir. Ruslar tarafından ilk elçinin gönderilerek ilişkilerin başladığı 

1497 yılından itibaren, yaklaşık altı yüzyıllık bir geçmişe sahip iki ülke 

arasındaki anlaşmazlık konuları, savaşlar ve işbirliği yapılan hususlar 

genellikle jeopolitik gerekçelerden kaynaklanmıştır. 16. ve 17. 

yüzyıllarda savaşlarla ve ticari ilişkilerle devam etmiş olan Türkiye-

Rusya arasındaki ilişkiler, yine aynı gerekçelerle 18. yüzyıldan sonra 

her iki ülke için de daha fazla önemli hale gelmiştir.  

Rusya’nın büyük bir coğrafyaya sahip olmasına karşın dünya ticaret 

yollarının bulunduğu sıcak denizlere ulaşımının Türk boğazlarına tabi 

olması, Avrupa’ya ancak Balkanlar üzerinden, doğudaki ülkelere ise 

Kafkaslar üzerinden erişebilmesi jeopolitik faktörlerin en önemlileridir. 

Öte yandan, bölgesel olarak Karadeniz ile çevre ülkeler üzerinde 

hâkimiyet kurma gayretleri ve diğer dini, etnik ve kültürel unsurlar iki 

ülke arasındaki rekabet ve çatışmanın diğer nedenleri olmuştur.399  

Rusya’nın tarihsel sürecinin literatürde M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren 

incelendiği görülmektedir. Günümüzdeki coğrafi bölgesinde M. Ö. 6 ve 

2 yüzyıllar arasında göçebe İskitlerin, sonrasında Hunların, Avarların 

ve Macarların bulunduğu bilinmektedir. Rusların atalarının nereden 

geldiği tartışmalı olmakla birlikte ilgili iki temel görüş bulunmaktadır: 

 
399 Semercioğlu, a.g.e., s.1 
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Slavlar olduğunu savunanlar ve Norman Kuramına katılanlar.400 

Günümüzde Slavlar’ın soyundan geldikleri daha ağır basmaktadır. 

10. yüzyıl Rus tarihi için önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. 

Rus Knezi Vladimir’in 987 (988/989 ?) yılında Bizanslar’ın dini olan 

Hristiyanlığı kabul etmesiyle Ruslar bu medeniyet çevresine dâhil 

olmuş, sonrasında Ortodoksların tarafında yer almaya başlayarak 

Roma-Katolik kültür sahasından farklı bir yola girmiştir. Bu tarihten 

itibaren Ortodoksluk farklı bölgelerde yaşayan dağınık toplulukları 

birleştirerek Rus Devletinin gelişmesinde ve kültürünün 

şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Vladimir’in bu kararı 

almasındaki en önemli etmenin o dönemin en güçlü imparatorluğu olan 

Bizans’la yakın ilişkilerin tesis edilmesi olduğu muhakkaktır. Bu 

dönemdeki diğer çok önemli bir olay, Ortodoksluğun kabulüyle 

Selanikli Rahip Konstantin (Kirill) tarafından Yunan alfabesi esas 

tutularak oluşturulmuş ve “Kirillika” adı verilen alfabenin Rusya’ya 

girmesi olmuştur. Böylece, Ruslar Kirillika’nın esas alınmasıyla dil 

olarak da Avrupalı kavimlerden ayrılmıştır. Bu ayrımının “Ruslar’ın 

Avrupa’da 130 yıla yakın bir zaman sürecek olan mezhep savaşlarının 

dışında kalmasını sağladığını, İmparatorluğa kadar olan tarihsel süreçte 

de önemli bir etki yarattığını” söylemek mümkündür.401  

 
400 Türkkaya Ataöv, “Rus Devletinin Kuruluşu.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 

Sayı: 23 (04), 1968, s.225. 
401 İlyas Kamalov, “Türk-Rus Devlet İnşa Süreçlerinde Bizans ve Altın Orda 

Devletlerinin Çok Boyutlu Etkileri ve Tarihsel Miras/Halef-Selef Faktörü”, Türkiye 

Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkileri, Editörler: Haydar Çakmak, Mehmet 

Seyfettin Erol, Ankara: Barış Kitap, 2013, s.13; Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, 

Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 3. Baskı, 1993, 

s.32-33 ve 55; Ataöv, a.g.e., s.232-233; Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar, Erken 
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15. yüzyılın sonlarında kurulan iki ülke arasındaki iniş çıkışlarla dolu 

ilişkiler günümüze kadar süregelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nca 

İstanbul’un fethedilerek Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) 

yıkılmasından sonra Rusya Çar ve Çariçelerinin Ortodoksların hamisi 

ve bu imparatorluğun devamı gibi hareket etmesi, Türk boğazları ve 

toprakları ile ilgili yayılmacı emelleri ilişkilerdeki temel belirleyici 

unsur olagelmiştir. I. Dünya Savaşı devam ederken 1917’de Bolşevik 

ihtilali sonucu savaştan çekilmek ve barış antlaşmaları yapmak 

durumunda kalan Sovyet Rusya’nın Türkiye ile olan ilişkileri Milli 

Mücadele döneminde Lenin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 

önderliğindeki heyetler marifetiyle geliştirilmiştir. Cumhuriyet 

dönemindeki işbirliğinin en önemli temellerinden birisi olan “Türkiye-

Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” 16 Mart 1921’de 

imzalanmıştır.402 Bu dönemde Sovyet Rusya’nın yapmış olduğu 

yardımların Kurtuluş Savaşı’na olan önemli katkısı bilinen bir 

gerçektir. Bunun yanında, Sovyet Rusya’nın Anadolu’da ticari büro ve 

şubeler açmak suretiyle kendi ekonomisini geliştirmeye çalıştığı, ayrıca 

politikalarıyla Bolşevikliği yayma amacı da taşıdığı görülmektedir.403  

 
Dönemden 21. Yüzyıla, Çev. Kezban Acar, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2. Baskı, 

2015, s. 62; Nicholas V. Riasanovsky, A History of Russia, Oxford: Oxford University 

Press, 5th Edition, 1993, s.34. 
402 Ayşe Şener, Atatürk Döneminde Türk-Rus İlişkileri (1919-1938), Atılım 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Basılamamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

2010, s.41; A.Suat Bilge, Güç Komşuluk, Türkiye-Sovyet Birliği İlişkileri 1920-1964, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları No.316, Ankara, 1992, s.74; Kamuran, Gürün,  

Dış İlişkiler ve Türk Politikası, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları: 531, Ankara, 1983, s. 66-69; Numan Hazar, Sovyet Tehdidinin Gölgesinde 

Türk Dış Politikası Kuzey Afrika Örneği, Ankara: Dış Politika Ensitüsü, Mart 2018, 

s.46. 
403 Semercioğlu, a.g.e., s.2. 
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II. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmış olan Türkiye, BM’e üye olabilmek 

için Şubat 1945’te toplanan Yalta Konferansı sonrasında Almanya ve 

Japonya’ya savaş açtığını ilan etmiş, bunun üzerine Mart 1945’te 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tek taraflı olarak 1925 Türk-

Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını fesih ettiğini bildirmiştir. 

404 

 

ABD ile SSCB gibi iki nükleer gücün çatışmasına yol açabilecek 1962 

yılındaki Küba krizinin çözümü için, 1957 yılında Türkiye’de 

yerleştirilmiş olan Jupiter füze sistemlerinin Türkiye’nin görüşü 

alınmadan sökülmesi diğer önemli bir gelişme olmuştur. Bu husus 

Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerini gözden geçirmesine neden 

olurken SSCB ile olan ilişkilerinin de gelişmesine bir basamak teşkil 

etmiştir.405 Bu dönemde Türkiye-SSCB ilişkilerini etkileyen diğer bir 

husus Kıbrıs sorunu olmuştur. 1960 yılında Türkiye, Yunanistan ve 

İngiltere arasında imzalanan Londra Antlaşması sonrasında Kıbrıs 

bağımsızlığını resmen ilan etmiştir. 1963 sonunda Kıbrıs Krizi patlak 

vermiş, Sovyet Rusya Türkiye'yi bağımsız bir devletin iç işlerine 

karışmakla suçlamış ve bu konuda Hükümet’ler arasında yoğun 

diplomatik temaslar gerçekleştirilmiştir. Türk uçaklarının ikaz 

mahiyetinde Ağustos 1964'de Kıbrıs üzerinde uçmasından sonra, SSCB 

hareketin durdurulmasını istemiştir. Bu olayda Sovyet Rusya’nın Rum 

 
404 Cenk Şen,  Stalin Döneminde Türk-Sovyet İlişkileri (1923-1953), Süleyman 

Demirel Üniversitesi Tarih A.B.D., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2006, 

s.151-165; Fahir Armaoğlu, Türk Dış Politikası Tarihi, İstanbul: Kronik Kitap, Nisan 

2018, s.503-507; Bilge, a.g.e., s.265; 
405 Eral Tellal, SSCB-Türkiye İlişkileri (1953-1964), Mülkiyeliler Birliği Vakfı 

Yayınları No:26, Ankara, 2000,  s.142; Gürün, a.g.e., s.203. 
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taraflı bir politika izlemesi gelişmekte olan ikili ilişkileri olumsuz 

etkilemiştir.406  

 

Temmuz 1974’te Türkiye’nin Kıbrıs’a barış getirmek ve Türklere 

yapılan sistematik baskılara son vermek için yaptığı harekât sonrasında 

1975 yılında ABD Kongresi ambargo uygulama kararı almıştır. SSCB 

ilk harekâtı desteklerken ikincisine karşı çıkmıştır. Aralık 1975’te 

dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından davet edilen SSCB 

Başbakanı Aleksi N. Kosigin İskenderun Demir Çelik Fabrikasının 

açılışına katılmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.407 1979 yılında 

parlamento seçimleri nedeniyle iktidar değişikliği yaşayan Türkiye 

SSCB’nin Afganistan’a asker göndermesini yakın doğudaki politikasını 

etkinleştirmeye başladığı düşüncesiyle hoş karşılamamıştır. 12 Eylül 

1980 askeri müdahalesiyle ülke yeniden askeri yönetimin altına 

girmiştir.408 

 

2. JEOPOLİTİĞİN SOĞUK SAVAŞ SONRASINDAKİ İKİ 

ÜLKENİN İŞBİRLİĞİNE VE ANLAŞMAZLIK KONULARINA 

ETKİSİ   

İki ülke arasındaki ilişkiler, 14. yüzyıl düşünürlerinden İbn-i Haldun’un 

yüzyıllar önce ortaya koyduğu “coğrafya kaderdir” mealindeki bilindik 

sözü çerçevesinde, jeopolitiğin bir gereği olarak, öncelikle idamesini 

 
406 Gürün, a.g.e., s.203; Tellal, a.g.e., s.320. 
407 Ebru Gençalp, “Türk Basınında İkili Ziyaretler Boyutunda Türk-Sovyet İlişkileri 

(1965-1980)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14 (29), Güz 2014,  

s.341; Tellal, a.g.e., s.342-343. 
408 Tellal, a.g.e., s.348.  
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daha sonra da geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Soğuk savaş diye 

tanımlanan II. Dünya Savaşı’nın bitişinden 1990’ların başına kadar 

süren bu dönemde karşı ittifaklarda yer alan iki komşu ülke, yine 

jeopolitik, ideolojik ve politik gerekçelerle birbirlerine mesafelerini 

korumuştur. Günümüze kadar bu çerçevede yürütülen iki devlet 

arasındaki ilişkiler, SSCB’nin dağılmasıyla birlikte, mirasçısı olarak 

görülen RF ile sürdürülmeye başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan yeni 

küresel konjonktür kapsamında daha proaktif ve çok yönlü bir dış 

politika yapmaya yönelen Türkiye, özellikle 2000’li yıllardan sonra 

başta ekonomik alanda artan bir yoğunlukla sürdürülen RF ile olan 

ilişkilerini, enerji, turizm, güvenlik ve sosyokültürel alanlarda da 

geliştirmiştir. İki ülkenin jeopolitik anlaşmazlık konuları genel olarak; 

Türk boğazları meselesi, İstanbul’daki Ortodoks Kilisesi’nin durumu, 

Kafkasya’da Ermenistan ve Gürcistan ile ilgili yaşanan gelişmeler, 

Dağlık Karabağ sorunu, Çeçenistan’daki ayrılıkçılar, Kıbrıs meselesi, 

Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkiler ve PKK Terör Örgütü’nün 

RF’ndaki faaliyetleri, gibi hususlar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Son 

dönemde ise, Kasım 2015’te yaşanan Suriye semalarındaki bir Rus 

savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesiyle ortaya 

çıkan krizin tırmanması iki ülkeyi neredeyse savaşın eşiğine 

getirmiştir.409 Günümüzde ise, Akdeniz, Suriye ve Libya’daki 

gelişmeler çerçevesinde bazı yeni anlaşmazlık konuları ortaya 

çıkmıştır. 

 
409 Semercioğlu, a.g.e., s.2 vd. 
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Soğuk savaşın 1990’lu yılların başında bitmesi ile Türkiye 

Cumhuriyeti-RF ilişkileri daha yakın işbirliğine doğru gelişen bir 

sürece doğru yönelmiştir. Türkiye bu dönemin başında SSCB’nin 

özellikle Kafkasya ve Orta Asya’da boşalttığı güç merkezi 

kapsamındaki Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik politikalarına önem 

verirken, ortaya yeni çıkan RF da liberal ve kapitalist blokla bütünleşme 

(entegration) çabasına girmiştir. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 100 

kişilik bir heyetle 11-16 Mart 991 tarihlerinde SSCB’ye gerçekleştirdiği 

ziyaret, SSCB’nin dağılmasından önceki son ziyaret olması açısından 

önemlidir.410 Bu ziyarette iki ülke birbirlerini tarihte ilk kez “dost ülke” 

olarak tanımlamışlardır. SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov ve 

Cumhurbaşkanı Özal’ın başkanlığındaki heyetler 12 Mart 1991’de 20 

yıl süre için “İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması”  ve 10 yıl süre için 

“Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Antlaşması”nı 

imzalamıştır.411 Bu antlaşmalar Aralık 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla 

geçerliliğini kaybetmiştir.412 

1993 yılı, RF’yla olan ilişkilerde “rakip algısı” nedeniyle yavaşlamanın 

başladığı bir dönem noktası özelliğini taşımaktadır. Bu tarihten sonra 

Rus iç politikasındaki değerlendirmelerde Türkiye’nin dış politika 

adımları nedeniyle “rakip ülke” olarak tanımlamaya ve Türkiye’nin 

Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’da kendi etki alanını yaratma çabası 

içerisinde olduğu değerlendirilerek eleştirmeye başladığı 

 
410 Milliyet, “Türk Sovyet İlişkilerinde Yeni Sayfa”, 09.03.1991. 
411 Milliyet, “Sovyetler Birliği ile 3 Anlaşma”, 13.03.1991. 
412 Hüner Tuncer, Küreselleşme Döneminde Türk Dış Politikası, Kaynak Yayınları, 

İstanbul, 2016, s.51. 
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görülmektedir.413 Aynı yıl içinde RF dış politikasına esas teşkil edecek 

önemli belgeler ortaya koymuştur. Bunlardan ilki Devlet Başkanı Boris 

Yeltsin tarafından 23 Nisan’da onaylanan geleneksel Rus dış 

politikasının esaslarını tekrar belirleyen “Dış Politika Konsepti”dir 

(Foreign Policy Concept). Söz konusu belgede özet olarak RF’nun 

büyük bir güce sahip olduğu ve belirlediği öncelikli unsurları 

kullanarak dış politikada etkisini artırabileceği belirtilmiştir.414 1993’de 

açıklanan diğer bir doküman dış politika konseptini tamamlayıcı 

mahiyetteki askeri doktrindir. Bu doktrinde BDT üyeleri “yakın çevre” 

kapsamında değerlendirilerek, RF’nun eski SSCB coğrafyasındaki 

ülkelere yönelik politikası ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Yine, yakın 

çevre ülkelerinin ekonomik ve güvenlik açısından RF ile 

bütünleşmelerinin gerektiğine ve diğer devletlerin eski SSCB alanında 

nüfuz edinme çabalarının önlenmesinin zorunlu olduğuna yer 

verilmiştir. RF’nun bu bölgedeki ülkelerin güvenliğinden ve 

istikrarından sorumlu olduğu ve savunulan askeri konulardaki tek 

destekçisi olduğu da ayrıca vurgulanmıştır.415  

1990’lı yılların başında iki ülke arasındaki ilişkilerini ve etkileyen 

jeopolitik konulardan en önemlilerinden birisi Çeçenistan’a yapılan 

 
413 Erhan, Büyükakıncı, “Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye-Rusya İlişkileri", Faruk 

Sönmezoğlu (der.), Türk Dış Politikası Analizi 3, 2004, s.17. 
414 Glenn E. Curtis, ed. Russia: A Country Study, Washington: GPO for the Library of 

Congress, 1996, s.435. 
415 Merve, İ. Yapıcı, "1990’lar Boyunca Türkiye-Rusya İlişkileri: İstikrarsızlık İçinde 

İstikrar", Uluslararası Hukuk ve Politika, Sayı: 40, 2014, s. 126; Hasan, Kanbolat, 

“Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası ve Çeçenistan Savaşı”, Avrasya 

Dosyası, Rusya Özel, Kış 2001, Cilt: 6, Sayı: 4, s.167. 
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askeri müdahale olmuştur.416 1992-1994 yıllarında geliştirilen ikili 

ilişkileri olumsuz etkileyen diğer bir husus Dağlık Karabağ sorunu 

olmuştur.417  Bu yıllar Türkiye’de PKK terör örgütünün eylemlerinin 

tırmandığı ve iç kamuoyunda konunun öncelik aldığı bir dönemin 

başlangıcı olmuştur. Kafkasya ve Orta Asya’da iki ülke arasında 

yaşanan rekabet dış politikada RF’nun PKK’yı Türkiye’ye karşı bir koz 

olarak kullanmasına neden olmuştur.418 RF’nun dış politikasında her 

zaman bulunabilecek olan PKK terör örgütünü destekleyici mahiyetteki 

bu politika, “etkisini ve pazarlık gücünü artırmak için yeri ve zamanı 

geldiğinde derhal yürürlüğe sokulabilecek olanlardan birisidir.”419 

Ocak 1994’te İçişleri Bakanı Nahit Menteşe’nin RF’na ziyaretinde 

Türkiye’nin PKK terör örgütünün konusundaki rahatsızlığının ilgililere 

aktarılması neticesinde 24 Ocak’ta RF’ndaki söz komusu terör 

örgütünün faaliyetlerinin engellenmesini öngören “Terörizmi Önleme 

Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokolle başta PKK olmak üzere tüm 

terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda mutabık kalınmıştır.420  

RF tarafından Türkiye’nin boğazlarda yaşanan yoğunluk ve meydana 

gelen kazalar ile ilgili 1994 yılında yaptığı düzenlemeye Montreux 

Boğazlar Sözleşmesinin düzenlediği serbest geçiş hakkının 

engellendiği gerekçesiyle karşı çıkılmıştır. Dönemin RF Başbakanı 

 
416 Kanbolat, a.g.e., s.169. 
417 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Emin Şıhaliyev, Beşir Mustayev, “Türkiye-

Rusya İlişkilerinde Dağlık Karabağ Sorunu: Çözüm Yolunda Engeller ve Öngörüler”, 

TYB Akademi Dergisi, Sayı: 17, Bahar 2016, s.109-135. 
418 Mitat Çelikpala, “1990’lardan Günümüze Türk-Rus İlişkileri”, Avrasya Dosyası, 

Cilt 13, Sayı 1, 2007,  s.274. 
419 Semercioğlu, a.g.e., s.168. 
420 Çulha, a.g.e., s.288; Çelikpala, a.g.e., s.275; Yapıcı, a.g.e., s.130-131. 



 

246 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER 

Viktor Stepanoviç Çernomırdin’in 1997 yılındaki resmi ziyareti 

sonrasında bu konuda çözüm yolu bulunarak boğazlar konusunda itiraz 

edilen hususlar dikkate alınarak Kasım 1998’de “Türk Boğazları Deniz 

Trafiği Tüzüğü”421 yürürlüğe sokulmuştur.422  

1994-1996 yılları arasında, Türkiye PKK terör örgütüyle mücadelesine 

devam ederken, RF içinde ayrılıkçı Çeçenlere karşı sergilenen tutum iki 

ülke arasında zaman zaman anlaşmazlık konusu olmuştur. PKK ile 

mücadelesinde kullanılan bazı askeri teçhizat ve silahın Batılı 

müttefikler tarafından karşılanmasında sorun yaşayan Türkiye, bu 

malzemeler ve silahları RF’ndan karşılama yolunu seçmiştir.423 

Bu yıllarda RF ile yaşanan diğer bir sorun alanı Kıbrıs konusu olmuştur. 

Aralık 1996’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yüksek irtifa 

hava savunma sistemi olan S-300’lerin alınmasına yönelik Rus 

Rosvoorruzheniye firmasıyla sözleme imzalamıştır. Bu gelişme sadece 

Kıbrıs’taki dengenin Türkiye aleyhine bozulmasına değil, tüm Doğu 

Akdeniz’deki durumun RF marifetiyle şekillendirilmesi anlamı 

taşıdığından kabul edilemez olarak nitelendirilmiştir. Türkiye 

tarafından yürütülen yoğun diplomasi gayretleri neticesinde, ABD’nin 

de desteğini almak suretiyle GKRY füzeleri adaya konuşlandırmaktan 

 
421 Tüzüğün metni için bkz. Resmi Gazete, 06 Kasım 1998. 
422 Merve, İ. Yapıcı, “1990’lar Boyunca Türkiye-Rusya İlişkileri: İstikrarsızlık İçinde 

İstikrar”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Sayı: 40, 2014, s.137. 
423 Efe Çulha, “Türk-Rus İlişkilerinin Kronolojisi (1991-2017)”, Marmara Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi, Cilt III, Sayı 2, Sonbahar 2016,  s.288; Çelikpala, a.g.e., s.275; 

Yapıcı, a.g.e., s.131. 
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vazgeçerek, karşılıklı mutabakatla Girit’e konuşlandırılmasına karar 

verilerek sorun çözülmüştür.424 

Enerji konusundaki diğer önemli bir gelişme olarak Türkiye ve RF 

arasında 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan “Rus doğalgazının 

Karadeniz altından Türkiye Cumhuriyeti'ne sevkiyatına ilişkin 

anlaşma”425 çerçevesinde Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesine 

başlanmıştır. Botaş ve Gazeksport arasında imzalanan anlaşmaya göre, 

RF’ndan başlayıp Karadeniz'in altından geçecek bu boru hattı ile 25 yıl 

süreyle Türkiye'ye yılda 16 milyar m³ doğal gaz taşınması 

kararlaştırılmıştır. Söz konusu hat 20 Şubat 2003 tarihinde 

tamamlanarak işletmeye alınmıştır.426 Aynı yılda Aralık 1997’de RF 

Başbakanı Viktor Çernomyrdin ilk resmi ziyaretini Türkiye‘ye yaparak 

dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından ağırlanmış ve iki ülke 

arasında birçok anlaşma imzalanmıştır. Heyetler arası görüşmelerde 

ekonomik anlaşmaların yanı sıra iki ülke arasındaki vize rejiminin 

kademeli olarak kaldırılması ve serbest bölge kurulması için 

çalışmaların başlatılması benimsenmiştir.427 

Doğal gaz boru hatlarının tesis edilmesinde RF’nun politikası kendisi 

tarafından kontrol edilmeyen Orta Asya ve Hazar Denizi bölgelerinden 

nakil sağlayacak boru hatlarının inşasını engellemek ve Türkiye’nin bu 

konudaki kendisine olan bağımlılığını artırmak olmuştur. Buna karşın 

 
424 Milliyet, “Füzelere ABD Engeli”, 22.12.1996; Fatih Özbay. "Soğuk Savaş Sonrası 

Türkiye-Rusya İlişkileri: 1992-2010." Bilge Strateji, Sayı: 3 (4), 2011, s. 47. 
425 Anlaşma metni için bkz. Resmi Gazete, 04 Nisan 1998. 
426 T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, http://www.enerji.gov.tr/tr-

TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri, (09.02.2018).  
427 Milliyet, “Rusya ile bahar havası”, 16.12.1997; Özbay, a.g.e., s.74. 
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Türkiye ise enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, Orta Asya ve Hazar 

Denizi bölgelerinden kendi ülkesine ve Avrupa’ya hidrokarbon 

teslimatı için bir geçiş koridoru ve düğüm noktası haline gelmeyi 

hedeflemiştir.428 Bu çerçevede, yaratacağı stratejik üstünlük nedeniyle 

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına Türkiye tarafından büyük önem 

verilirken, RF’nca bu projenin karşısında yer alma politikası güdülerek 

işi sürüncemede bırakma yolu seçilmiştir.429 Türkiye Bakü-Tiflis-

Ceyhan boru hattını gerçekleştirmeye yönelik güçlü bir irade 

sergileyerek Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan ile ilk 

hukuki ve önemli adım olan Ankara Deklarasyonunu 29 Ekim 1998 

tarihinde imzalamıştır.430  

Şubat 1998’de RF’na giden dönemin Enerji Bakanı Cumhur Ersümer 

resmi temaslarda bulunmuştur. Ersümer enerji konusunda yaptığı 

görüşmeler çerçevesinde, doğal gaz üreticisi Gazprom, petrol şirketi 

Lukoil yetkilileriyle bir araya gelmiştir.431 Aynı yıl Mayıs ayında 

dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın 

“Türk-Rus Generaller Zirvesi” için Moskova’ya yaptığı resmi ziyaret, 

iki ülke arasında askeri alanda da işbirliğinin artırılmasına yönelik bir 

adım olarak görülmüştür. Bu ziyaretin karşılığında aynı yıl RF 

 
428 Nadejda Arbatova, “Çok Kutuplu Dünyada Türkiye-Rusya İlişkileri”, Türkiye-

Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu İlişkileri, Editörler: Haydar Çakmak, Mehmet 

Seyfettin Erol), Ankara: Barış Kitap, 2013, s.63 
429 Çelikpala, a.g.e., s.276-277. 
430 Milliyet, “Bakü-Tiflis-Ceyhan İttifakı”, 30.10.1998. 
431 Milliyet, “Rusya’dan elektrik”, 18.02.1998. 
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Genelkurmay Başkanı Anatoly Kvaşnin ve Cumhuriyetin 75. yılı 

etkinlikleri kapsamında 29 Ekim’de Türkiye’de bulunmuştur.432 

Kasım 1999’da dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından 

Moskova’ya yapılan gezide RF Başbakanı Putin ile Mavi Akım433 

projesi, terörle mücadele, Çeçenistan meselesi gibi konular görüşülmüş, 

birçok hususta işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar 

imzalanmıştır.434 Ecevit’in Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile 

göreşememesine rağmen, bu geziyi “rekabet yerine işbirliği” 

döneminin başlangıcı olarak görmek mümkündür.435 Aynı tarihlerde 

RF Devlet Başkanı Boris Yeltsin başkanlığındaki heyet AGİT İstanbul 

Zirvesine katılmıştır. Burada dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel Yeltsin ile görüşmüştür.436 

Tüm bu gelişmeler sonrasında 1992’den itibaren geçen on yılda, iki 

ülke yakın işbirliğinden “çok boyutlu ortaklığa” evrilen bir süreç 

izlenmiş, gelinen aşamada RF küresel ekonomik düzene ayak 

uydurmaya çalışarak ekonomisini güçlendirirken tekrar “büyük güç” 

olma hedefine doğru yol almaya devam etmiştir. Türkiye ise daha aktif 

ve proaktif bir dış politika ile Avrasya, Balkanlar ve Kafkasya’daki 

 
432 Özbay, a.g.e., s.48; Çelikpala, a.g.e., s.279; Çulha, a.g.e., s.288. 
433 20 Şubat 2003 tarihinde işletmeye alınan Mavi Akım Gaz boru hattı; RF 

topraklarında toplam 370 km uzunluğunda, Karadeniz geçişinde her biri yaklaşık 390 

km uzunluğunda paralel 2 hat, Türkiye topraklarında 501 km uzunluğundaki boru 

hattı sistemi olmak üzere toplam 1261 km ve üç ana bölümden oluşmaktadır. (T.C. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-

Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri, 09.02.2018). 
434 Milliyet, “Doğalgaz AGİT sonrasına”, 06.11.1999. 
435 Çelikpala, a.g.e., s.280. 
436 Fatih Özbay, “The Relations between Turkey and Russia in the 2000s”, 

Perceptions, Sayı: 16 (3), 2011,  s. 76; 
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etkisini artırmaya ve gelişen ekonomisiyle bölgesinde söz sahibi 

olmaya gayret göstermiştir. 2000 yılında RF’de iktidar değişikliği 

gerçekleşmiş, bağımsızlığın simge ismi olarak görülen Boris Yeltsin 

yerini günümüze kadar iktidarını ve etkisini sürdüren Vladimir Putin’e 

bırakmıştır. Bu dönemden itibaren Yeltsin ülkesini dünyada ve 

bölgesinde daha etkili bir konuma getirmek için “2020’ye doğru 

Gelişme Stratejisi” ile küresel ölçekte beşinci büyük ekonomi haline 

getirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda itici güçler olarak, iktidar 

partisinin hâkim olduğu çok partili bir siyasal hayat, güçlü devlet 

kurumları, güçlü bir ordu düşünülmüştür.437 

1993 yılında yapılan çalışmalar sonrasında RF tarafından yayımlanan 

dokümanlar, yaşanan gelişmeler çerçevesinde 2000 yılında 

güncellenmiştir. Bu kapsamda, RF tarafından 10 Ocak’ta “Ulusal 

Güvenlik Doktrini oluşturulmuş, 21 Nisan’da ise “Askeri Doktrini” 

yayımlanmıştır. Söz konusu doktrinde NATO tarafından çevrelenme 

tehdidi altında olduğu belirtilerek, parçalanma riski bulunduğuna dikkat 

çekilmiştir.438 

1990’lı yıllarda ekonomik ve ticari anlamda işbirliğini öne çıkaran, 

sorunları geride bırakmaya yönelik politikalar çerçevesinde iki ülke 

arasındaki ilişkiler, ABD’de meydana gelen 11 Eylül saldırısı 

sonrasında yeniden şekillenen küresel politik konjonktür içinde 

ilerlemesine devam etmiştir. BM Genel Kurulu sonrası, 16 Kasım 2001 

 
437 Baskın Oran (ed), “Türk Dış Politikası: Kurtuluş savaşında Bugüne, Olgular, 

Belgeler, Yorumlar”, 3. Cilt, İstanbul: İletişim yayınları, 2. Baskı, 2013,  s.533. 
438 Hasan Kanbolat, “Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası ve Çeçenistan 

Savaşı”, Avrasya Dosyası, Rusya Özel, Kış 2001, Cilt: 6, Sayı: 4, s.168. 
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tarihinde New York’ta iki ülkenin Dışişleri Bakanları İsmail Cem ve 

Igor S. Ivanov tarafından imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya 

Federasyonu Arasında Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı: İkili 

İşbirliğinden Çok Boyutlu Ortaklığa”439 adlı belge izlenen politikaların 

somut bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Politik ve ekonomik ilişkiler 

ile terörizmle mücadelede işbirliği boyutu olan bu belge ile aynı 

zamanda Avrasya’nın barış ve huzuru hedeflenmiştir.440  

Ocak 2005’te dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan ve beraberindeki 

heyet Moskova’ya gitmiştir.441 Putin’in “KKTC’ye yönelik tecridin adil 

olmadığı ve BM nezdindeki çöüzm arayışlarını destekledikleri” 

yönündeki açıklamaları Türkiye’nin bu husustaki politikalarına benzer 

ifadeler içerse de bu dönemde de RF’nin Kıbrıs hakkındaki Yunanistan 

yanlısı geleneksel tutumundan çok fazla saptığını söylemek güçtür.442 

Mayıs 2005’te yılında Azerbaycan’daki Sangeçal terminalinde 

gerçekleşen törenle açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru 

hattının maddi kazancın yanı sıra Türkiye’nin diğer bir beklentisi olan 

“Ortadoğu petrolü ve Rusya doğalgazına olan bağımlılığını” azaltırken 

Türk Cumhuriyetlerine olan bağımlılığını artırmıştır.443 

RF’dan Türkiye'ye doğalgaz getiren ve yapımı Ekim 2002’de 

tamamlanan diğer bir proje olan “Karadeniz Geçişli Doğalgaz Boru 

 
439 Ayrıntılı bilgi için bkz. Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı, http://www2.tbmm.gov 

.tr/d22/7/7-0660c.pdf, (13.02.2018) 
440 Özbay, a.g.e., s.76; Çelikpala, a.g.e., s.281-282. 
441 Çulha, a.g.e., s.291. 
442 Milliyet, “Putin’den Tarihi Jest”, 12.01.2005; Çelikpala, a.g.e., s. 289. 
443 Serdar, YILMAZ, “Avrasya’da bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik 

Modeli”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, s.70-71. 

s.39; Vatan, “Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı açıldı”, 25.05.2005. 
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Hattı Projesi (Mavi Akım)” Ekim 2005’te Devlet Başkanları’nın 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir.444 2006 yılında dönemin 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer RF’ye bu seviyede ilk resmi 

ziyareti Haziran’da gerçekleştirerek Devlet Başkanı Putin ile bir 

görüşme yapmıştır. Görüşmede; Kıbrıs sorunu, PKK ve uluslararası 

terörizm ile ekonomi, enerji, ulaşım ve nükleer konularda işbirliği 

imkânlarının geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Aynı zamanda “çok 

boyutlu güçlendirilmiş ortaklık” ilişkisinin pekiştirilmesi karara 

bağlanmıştır.445 

NATO’nun Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne füze kalkanı kurma 

teşebbüsü ve NATO’nun RF’ye doğru genişlemesi gibi gelişmeler 

yaşanınca, Aralık 2007’de RF AKKA446’yı askıya aldığını açıklamıştır. 

Aynı dönemde, ABD tarafından kendisine yapılan tutumun tehdit 

oluşturduğunu, Kosova’nın tanınması gibi konularda uluslararası 

 
444 Mavi Akım RF’ndan doğalgazı Karadeniz’in altından bir boru hattıyla Türkiye’ye 

ulaşmasını sağlayan bir projedir. Türkiye’ye Samsun’dan giriş yaparak Amasya, 

Çorum, Kırıkkale güzergâhıyla Ankara’ya ulaşarak, Polatlı yakınlarındaki ana hat ile 

birleşmiştir. Proje Rus Gazprom ve İtalyan ENI ortaklığıyla kurulan Blue Stream 

Pipeline B.V. tarafından inşa edilmiştir. Toplam uzunluğu 1213 kilometre olan bu hat 

Şubat 2003 tarihinde açılmıştır.  Ayrıntılı bilgi için bkz. Milliyet, “Mavi Akım'a liderli 

açılış”, 17.11.2005; Yeni Şafak, “Mavi Akım'da 15 yılın rekoru kırıldı”, 

https://www.yenisafak.com/ekonomi/mavi-akimda-15-yilin-rekoru-kirildi-3164574, 

(28.02.2018). 
445 Milliyet, “Aziz dostum Sezer, 30.06.2006. 
446 1990 yılında SSCB tarafından imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler 

Antlaşması (AKKA)’na, 15 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan Ortak Güvenlik 

Anlaşmasıyla (Taşkent Antlaşması) RF ile birlikte Ermenistan, Kazakistan, 

Özbekistan ve Tacikistan’da taraf olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. Habibe Özdal, 

“Rus Dış Politikasında Ukrayna-Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Kırım'ın 

İlhakına”, USAK: İstanbul, 2016, s.55. 
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toplumun RF’nin itirazlarına rağmen bazı oldubitti kararlar aldığını 

belirterek, söz konusu kararları eleştiren tavır içerisine girmiştir.447 

Diğer bir önemli gelişme Ağustos 2008’de RF-Gürcistan çatışması 

olmuştur. Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da 

başlayan çatışmalar RF Ordusunun bu bölgeye girmesi ve Gürcistan’ın 

da karşı koymasıyla şiddetlenmiş, çatışmanın Kafkasya’ya yayılmadan 

bitirilmesi için uluslararası aktörler devreye girmiştir.448 Bu bölgede 

ortaya çıkacak bir istikrarsızlık ve çatışma ortamı Türkiye için stratejik 

bir öneme sahip olan ve potansiyel riskler için savunmasız bir 

konumdaki enerji projelerinin geleceği için olumsuzluk yaratacağından 

Türkiye bu süreçte Kafkasya’da yoğun diplomasi faaliyetleri 

yürütmüştür.449  

Bu gelişmeler kapsamında iki ülke arasında 2009 yılında önemli 

ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İlki, şubatta dönemin Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül tarafından RF’na yapılan ziyarettir. Ziyaret kapsamında 

politik, ekonomik, enerji, askeri teknik ve kültürel alanlarda ikili 

ilişkiler başta olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren, yakın coğrafyada 

 
447 Oran, a.g.e., s.539. 
448 Güney Osetya Eylül 1990’da “Demokratik Güney Osetya Sovyet Cumhuriyeti”ni 

ilan etmiş ve Gürcistan bunu tanımıyarak bölgenin özerk statüsünü kaldırmıştır. 1991 

yılında Gürcü birlikleri başkent Tshinvali’ye girince çatışmalar başlamış, Rus, Gürcü 

ve Oset birliklerinden oluşan 4 bin kişilik barış gücünün Temmuz 1992’deki 

müdahelesiyle ateşkes sağlanmıştır. Ateşkesten kısabir zaman sonra Gürcistan 

bölgedeki yerleşim birimlerinin bombardımana tutulduğunu gerekçe göstererek geniş 

çaplı askeri bir operasyona başlamış ve RF Ordusu da buna karşılık vermiştir. 

Gürcistan ve RF karşı karşıya gelmiş, çatışmanın büyümesi ihtimali ortaya çıkmıştır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Hürriyet, “Rusya Gürcistan'a girdi”, 08.08.2008 ve 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/guney-osetya-sorunu-nedir-9616372, 

(16.02.2018). 
449 Arbatova, a.g.e., s.64-65. 
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meydana gelen güncel gelişmeler ele alınmıştır.450 İkincisi, mayısta 

dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan tarafından Moskova’ya 

gerçekleştirilen resmi gezi olmuş, bu kapsamda RF Başbakanı V. 

Putin ile Moskova'da bir araya gelerek Ortadoğu'daki gelişmeler ve iki 

ülke arasındaki ilişkileri görüşmüşlerdir.451 Üçüncüsü Temmuz’da 

dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun RF’na yaptığı resmi 

ziyarettir. RF Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleşen 

görüşmede, uluslararası ve bölgesel konular ele alınarak, işbirliğinin 

geliştirilmesine yönelik hususlar gündeme alınmıştır.452 Sonuncusunda 

Devlet Başkanı V. Putin Ağustos’ta Ankara’ya gelmiş, dönemin 

Başbakanı R.Tayyip Erdoğan ile görüşerek iki ülke arasında çoğunluğu 

enerji alanında olmak üzere 20 işbirliği protokolüne imza atılmıştır. Rus 

doğal gazını uluslararası pazarlara taşımak üzere Türkiye'nin 

Karadeniz'deki karasularından geçecek olan “Güney Akım Doğal Gaz 

Projesi” protokoller arasında en önemlilerinden birisi olmuştur. RF 

Güney Akım projesinin Avrupa'nın doğal gaz tedariğinde yeni bir 

güzergâh olacağını düşünerek, Türkiye’yi de kapsayan Nabucco 

projesinin alternatif bir hat haline gelmesini engellemek için bu projeye 

özel bir önem atfetmiştir.453 

 
450 CNN Türk, https://www.cnnturk.com/amp/2009/turkiye/02/12/cumhurbaskani 

.gul.rusyada/513095.0/index.html, 16.02.2018; Sabah, “Gül, Rusya'ya Gitti”, 12.02 

2009. 
451 Cumhuriyet, “İlk durak Azerbaycan”, 16.02.2009. 
452 T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-

davutoglu_nun-rusya-ve-romanya_ya-hareketlerinden-once-esenboga-havaalaninda-

yaptiklari-basin-topla.tr.mfa, 15.02.2018. 
453 BBC Türkçe, “Türkiye ile Rusya arasında 20 anlaşma”, http://www.bbc.com 

/turkce/haberler/2009/08/090806_putin_update, 06.08.2009. 
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2010 yılında, iki ülke arasında 1920’de kurulan diplomatik ilişkilerin 

90. yılı olması nedeniyle özel önem verilerek işbirliğini geliştirilmesine 

daha fazla gayret gösterilmiştir. Bu kapsamda Başbakan R.Tayyip 

Erdoğan Ocak’ta RF’ye bir resmi ziyarette bulunmuştur. RF Devlet 

Başkanı Dimitri Medvedev de Mayıs 2010’da bir ziyaret 

gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi 

(ÜDİK) kurularak, eş başkanlıklarını Erdoğan ve Medvedev 

üstlenmiştirBu tarihten itibaren Türkiye ile RF arasında kurulan söz 

konusu konseyin toplantıları düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu 

çerçevede yapılan görüşmelerde turist vizelerinin kaldırılması, hava ve 

deniz ulaşımlarını kolaylaştırıcı tedbirler, enerji, güvenlik, ulaştırma ve 

tarım gibi alanlardaki hususları içeren 17 ayrı anlaşma imzalanmıştır.454  

2011 yılı içinde yaşanan diğer önemli bir gelişme dönemin başbakanı 

Erdoğan’ın Mart ayında RF Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin ikinci 

toplantısı dolayısıyla RF’ye yapmış olduğu resmi ziyaret olmuştur. İki 

ülke arasında 16 Mart 1921’de imzalanmış olan Dostluk Anlaşmasının 

90. yıldönümüne denk gelen bu ziyarette başta Akkuyu nükleer santrali 

olmak üzere enerji ve diğer konulardaki işbirliğinin geliştirilmesi 

hususunda görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, Erdoğan’la birlikte 

dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve 150'ye yakın 

işadamı da geziye katılmıştır. Düzenlenen iş forumunda Türk ve Rus 

firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapılmıştır. Yine bu yıl içinde iki 

 
454 Ayhan Kamel, 1923’ten Günümüze Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, İstanbul: 

İnkılap Kitabevi, 2014, s.179; Beyazgazete, “Vizesiz Rusya: 30 günlük seyahatler 

artık vizesiz”, http://beyazgazete.com/haber/2010/5/12/vizesiz-rusya-30-gunluk-

seyahatler-artik-vizesiz-124951.html, 12.05.2010. 
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ülke arasında ilişkileri geliştirici mahiyette planlanmış olan birçok 

kültürel ve bilimsel etkinlik icra edilmiştir.455  

Son dönemde Türkiye-RF ilişkilerini etkileyen olayların en 

önemlilerinden bir diğeri Suriye’deki iç savaş olmuştur. Günümüze 

kadar çözümlenmeyen ve birçok uluslararası aktörün müdahil olduğu 

uluslararası büyük bir sorun haline gelen bu çatışma vekâlet savaşları 

şeklinde devam etmektedir.456 Arap Baharının da etkisiyle 15 Mart 

2011'de Beşar Esad’ın baskıcı rejimine karşı Suriye’nin Şam ve Halep 

kentlerinde “öfke günleri (day of rage)” adı verilen protestolar başlamış 

ve yavaş yavaş ülke geneline doğru yayılmıştır.457  

Haziran 2012’de Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının 

Suriye’nin Akdeniz sahilleri üzerinde uluslararası hava sahasında 

düşürülerek iki pilotumuzun şehit olması458 ve ardından Ekim 2012’de 

Esad güçleri tarafından atılan bombanın Şanlıurfa’nın Akçakale 

ilçesine düşmesi sonucunda beş kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda 

TSK’nın angajman kuralları değiştirilmiş ve Türkiye Suriye’ye 

uyguladığı politikasını sertleştirmeye başlamıştır. Bundan sonraki 

 
455 Oran, a.g.e., s.541-542; Özbay, a.g.e., s.79. 
456 Cenevre'de birçok kez görüşen taraflar çözüme ulaşamamış, Aralık 2016'da RF, 

Türkiye ve İran tarafından tarafların toplanmasını sağlayarak Aralık 2016'da başlayan 

ulusal ateşkes anlaşması yapılmıştır. Ocak ile Mayıs 2017 arasında taraflar 

Kazakistan'daki Astana görüşmelerine katılmış ve üç garantör ülke tarafından 

toplanan bu görüşmelerde Rusya, Türkiye ve İran tarafından Suriye'de dört 

“çatışmasızlık bölgesi” oluşturulmasına karar verilmiştir. Daha detaylı bilgi için bkz. 

BM, http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=146, 20.02.2018. 
457 Independent, “Syria six years on: The 'worst man-made disaster since Second 

World War'”, 15.03.2017. 
458 Milliyet, “Uçak Bulundu Pilotlar Şehit”, http://www.milliyet.com.tr/ucak-

bulundu-pilotlar-sehit-gundem-1562878/, 05.07.2019. 
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süreçte Türkiye’nin o dönemdeki Suriye politikası başta ABD olmak 

üzere diğer müttefikleriyle uyumlu olacak şekilde “Esad rejiminin 

gitmesi” üzerine kurgulanmıştır.459 

Suriye topraklarında farklı hedefleri bulunan El Kaide ve uzantıları, 

DAEŞ, PYD/YPG gibi terör örgütleri ortaya çıkmış ve diğer aktörlerin 

de müdahalesiyle sorunun çözümsüz bir hal almasına neden olmuştur. 

Bu durum ve yaşanan olaylar Türkiye’nin güvenliğini, iç barışını ve 

ekonomik durumunu da olumsuz etkilemeye başlamış, ülkemize 

sığınan 4 milyona yakın Suriyeli göçmen de ayrı bir sorun olarak 

karşımıza çıkmıştır. Türkiye'nin Suriye konusunda yaşanan büyük 

insan göçünde ve terör örgütleriyle mücadelesinde Batı tarafından 

yalnız bırakılması ve hatta PYD/PKK’ya örtülü destek verilmesi 

müttefikleriyle olan ilişkiler açısından büyük bir hayal kırıklığı ve 

politika değişimine neden olmuştur.460  

Suriye’de iç savaş sürerken Türkiye-RF ilişkileri bir süre daha normal 

seyrinde devam etmiştir. 3 Aralık 2012 tarihinde RF Devlet Başkanı V. 

Putin üçüncü ÜDİK toplantısı için İstanbul’a gelmiş, heyetler 

arasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler ve işbirliği konuları ortak 

çalışmalar ele alınmıştır. Zirvede bölgesel ve uluslararası sorunlar ele 

alınarak özellikle yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerle ilgili görüş 

alışverişinde bulunulmuştur.461 Söz konusu konseyin dördüncü 

 
459 Hüseyin Yeltin, Kübra Işık, “Rekabetten İşbirliğine Giden Süreçte Türkiye-Rusya 

İlişkilerinde Bir Test: Suriye Krizi”, International Journal of Political Studies, Aralık 

2017, Cilt:3, Sayı 3, s.43-44. 
460 Semercioğlu, a.g.e., s.178. 
461 Haberrus, “Kremlin açıkladı, Rus lider Putin 3 Aralık’ta Türkiye’de”, 28.10.2012. 
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toplantısı 22 Kasım 2013 tarihinde St. Petersburg’da 

gerçekleştirilmiştir. Dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan ve RF 

Devlet Başkanı V. Putin'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen 

toplantıda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış ve başta Suriye 

olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren temel bölgesel ve uluslararası 

meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.462 1 

Aralık 2014 tarihinde, RF Devlet Başkanı V. Putin Türkiye-RF 

ÜDİK’nin beşinci toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye gelmiştir. 

Heyetler arasında başta enerji konuları olmak üzere, işbirliğini 

artırmaya yönelik konular görüşülmüş ve 8 anlaşma imzalanmıştır.463 

Bu dönemde iki ülke arasındaki diğer bir anlaşmazlık konusu 

Ukrayna’da yaşanmıştır. Kasım 2013’te protestolar sonucunda 

başlayan toplumsal hareketler ve bu dönemde RF’nun da 

Kırım’a askeri birliklerini göndererek ilhak etme çabası 

neticesinde Ukrayna’da büyük bir kriz ortaya çıkmıştır. Mart 2014’te 

yapılan referandum neticesinde Kırım ve Sivastopol’ün özerkliklerini 

ilan etmeleri ve RF’na bağlandıklarını açıklamaları krizi 

derinleştirmiştir. Bu gelişmeler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan 

uluslararası kamuoyu, ilgili kurumlarda yaptırım kararı almıştır. 

Alınan bu kararların bir kısmının uygulanmasına rağmen 

 
462 T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Dördüncü 

Toplantısı St.Petersburg’da gerçekleştirildi”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_rusya-

ust-duzey-isbirligi-konseyi-dorduncu-toplantisi-st_petersburg_da-

gerceklestirildi.tr.mfa, 19.02.2018. 
463 Çulha, a.g.e., s.79; Anlaşmaların ayrıntısı için bkz: T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Dış 

Politika Kronolojisi /Aralık 2014”, http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-kronolojisi-_-

aralik-2014.tr.mfa, 19.02.2018. 
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RF bugüne kadar burada izlediği politikadan geri adım atmamıştır.464 

Yaşanan bu gelişmelerin Türkiye’ye de etkileri olmuştur. Kırım’da bu 

durumun ortaya çıkmasından önce Karadeniz’de ve bölgede stratejik 

üstünlük Türkiye'nin lehine olacak şekilde gelişmiştir. RF'nun Kırım'ı 

ilhak etmesi Karadeniz'deki stratejik dengeyi değiştirerek, tüm 

Karadeniz’e tüm kıyıdaş devletleri tehdit edebilecek kabiliyete sahip 

olan hegemonik bölgesel bir güç haline gelmesine gidebilecek yolu 

açmıştır. İlhak nedeniyle hem Kırım’da yaşayanlar hem de Türkiye'deki 

Kırım Tatarları bu duruma şiddetle karşı çıkarak protesto etmiştir.465  

Gelinen bu politik atmosfer çerçevesinde özellikle sınır bölgesinde 

öncesinde DEAŞ’i ve sonrasında ABD’nin himayesinde YPG/PYD adlı 

terörist yapının oluşturduğu tehdidi bir beka sorunu olarak gören 

Türkiye, Şubat 2015’de Suriye’ye yönelik olarak ‘Şah Fırat’ 

operasyonunu icra etmiştir. Devamında, Ağustos 2016’da “Fırat 

Kalkanı Harekâtı” ve Ekim 2017 tarihinde ise “İdlib Harekâtı” adlı 

askeri operasyonlar gerçeklerştirilmiştir.466 Ocak 2018’de başlattığı 

‘Zeytin Dalı’ harekâtı bu tehdide karşı TSK’nın yürüttüğü diğer bir 

askeri operasyon olmuştur.467  

İki ülke arasında işbirliğini geliştirici faaliyetler bu çerçevede 

sürdürülürken Suriye iç savaşı kapsamında yaşanan bir olay önemli 

 
464 Harun Semercioğlu, “Ukrayna Krizi Bağlamında AB-Rusya İlişkilerinin Ekonomi 

Politiği”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2016, s.188. 
465 Şener Aktürk,“The Crisis in Russian–Turkish Relations, 2008–2015”, Russian 

Analytical Digest, No. 179, 12 February 2016, s.2. 
466 Sputniknews, “Türkiye’nin İdlib operasyonu”, https://tr.sputniknews.com/trend 

/turkiye-idlib-suriye-oso-tsk-isid/, 20.02.2018. 
467 BBC Türkçe, “Zeytin Dalı Harekâtı: Türkiye'yi Afrin'de ne bekliyor?”, 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42702911, 20.02.2018. 
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sonuçlar doğurmuştur. 24 Kasım 2015 tarihinde sınır ihlali yaptığı 

tespit edilen RF’ye ait bir SU-24M tipi savaş uçağı Türk Hava 

Kuvvetleri tarafından yürürlükteki angajman kuralları çerçevesinde 

düşürülmüştür. 1950’lerden bugüne kadar ilk kez NATO üyesi bir 

ülkenin Rus yapımı bir uçağı düşürmesi uluslararası kamuoyunda 

büyük bir ilgi uyandırmış, bu olay iki ülke arasında önemli bir krize 

dönüşmüştür.468 Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un planlanan Türkiye 

ziyaretini iptal etmesiyle birlikte başlayan krizde RF’da Türkiye 

aleyhine yapılan propagandalar artmıştır. Rus medyasında bu konu 

önemli bir yer bulmuş, “dost ve kardeş” ülke olarak anılan Türkiye bir 

anda RF’nda halkın da katıldığı büyük bir kamuoyuyla büyük bir 

düşman haline gelmiştir.469 Savaş uçaklarının sınır ihlali yaptığı ile 

ilgili bir diğer olay 29 Ocak 2016 tarihinde yaşanmış, RF Hava 

Kuvvetlerine ait bir adet SU-34 savaş uçağı Türk hava sahasını ihlal 

etmiştir. Türkiye tarafından yapılan açıklamada “RF'na, NATO hava 

sahasının da bir bölümü olan Türk hava sahasının ihlal edilmemesi 

konusunda sorumlu davranmak için açık ve net çağrıda bulunulduğu, 

bu tür sorumsuzca davranışlar sonucunda ortaya çıkabilecek arzu 

edilmeyen vahim gelişmelerin sorumluluğunun bütünüyle RF'ye ait 

olacağı” ifade edilmiştir.470 Yaşanan bu gelişme iki ülke ilişkilerindeki 

mevcut gerilimi daha da artırmıştır. 

 
468 Sputnik Türkiye, “Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı”, https://tr.sputniknews. 

com/trend/suriye_sinir_rus_ucak/, 19.02.2018. 
469 Haberrus, “Uçak krizinde yıldönümü; Türk-Rus ilişkilerinde neler yaşandı”, 

http://haberrus.com/analysis/2016/11/24/ucak-krizinde-yildonumu-turk-rus-

iliskilerinde-neler-yasandi-analiz.html , 19.02.2018. 
470 Hürriyet, “Rus uçağı yine Türk hava sahasını ihlal etti”, 30.01.2016. 
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2015'te yaşanan “uçak düşürme” krizinin ardından iki ülke ilişkilerinin 

normalleşmesi sürecinde ilk önemli adım 27 Haziran 2016 tarihinde 

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından RF Devlet Başkanı V. 

Putin’e hitaben yazılan mektup olmuştur. Rus uçağının düşürülmesi ve 

pilotun ölmesi hakkındaki mektubun diplomatik bir dille kaleme 

alındığı basına yansımıştır. Bu gelişme üzerine RF Devlet Başkanı V. 

Putin 29 Haziran’da bakanlarını toplayıp kameralar önünde Türkiye ile 

normalleşmenin başladığını ilan etmiştir.471 Sonrasında 

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan tarafından Ağustos 2016’da 

gerçekleştirilen RF ziyaretinde iki lider, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle 

ve işbirliği içinde diyaloglarını sürdürme niyetlerini belirtmiştir. Son 

dönemde iki ülke arasında geliştirilmiş olan işbirliği ile (çoğunlukla 

enerjiyle ilgili) projelerin varlığı, ilişkilerin kaldığı yerden yeniden tesis 

edilmesinin temelini oluşturmuştur.472 

Öte yandan, enerji alanındaki işbirliği kapsamında RF’dan başlayıp 

Karadeniz’den ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye’ye ulaşacak Türk 

Akım Gaz Boru Hattı Projesine yönelik anlaşma 10 Ekim 2016 

tarihinde İstanbul’da Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve RF Devlet 

Başkanı Putin’in huzurlarında imzalanmıştır. Söz konusu proje Ocak 

2020’de tamamlanmıştır.473 

 
471 Sputnik Türkiye, “Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği mektubun perde arkası”,  

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201608091024286271-erdogan-putin-mektup-

perde-arkasi/, 19.02.2018. 
472 RIAC (Russian International Affairs Council), “New Stage of Russia-Turkey 

Economic Relation-2016”, Ed. I. Ivanov, s.5, https://russiancouncil.ru/upload/Russia-

Turkey-Report28-en.pdf, 16.12.2019. 
473 Türk Akım boru hattı projesine yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. 

http://turkstream.info/tr/project/, (11.12.2019). 
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 RF Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016’da Ankara’da, bir 

suikast neticesinde öldürülmesi normalleşme sürecindeki diğer önemli 

olumsuz bir gelişme olmuştur. Her iki ülke devlet başkanı bunun iki 

ülke arasındaki ilşkileri bozma hedefini taşıdığı mealinde açıklamalar 

yapmıştır.474 ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması 

üzerine, RF Devlet Başkanı V. Putin, Cumhurbaşkanı R. Tayyip 

Erdoğan'ın daveti üzerine bir günlük bir ziyaret için 11 Aralık 2017 

tarihinde Ankara’ya gelmiştir. Yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin 

yanı sıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki 

mevcut durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler gündeme 

gelmiştir. İki lider son olarak 22 Kasım'da RF’nun Karadeniz 

kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelmiştir. Aralık ayındaki 

görüşmeyle birlikte, iki ülkenin liderleri 2017 yılında toplam yedi kez 

görüşme gerçekleştirmiştir.475 

Askeri işbirliği kapsamında aynı yıl içinde gerçekleşen diğer bir önemli 

gelişme, hava savunma sistemi olan S-400'lere ilişkin Türkiye ile RF 

arasındaki anlaşmanın 29 Aralık 2017’de imzalanması olmuştur. 

Anlaşma kapsamında, 4 adet S-400 füze savunma sisteminin 2,5 milyar 

dolar karşılığında satın alınması kararlaştırılmış, ilk teslimat Temmuz 

2019’da yapılmaya başlamıştır.476 

 
474 Hürriyet, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rus Büyükelçi suikastı ile ilgili açıklama”, 

http://www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogandan-rus-buyukelci-suikast-

40311785, 19.12.2016. 
475 DW, “Putin Türkiye'ye gitti”, http://www.dw.com/tr/putin-t%C3%BCrkiyeye-

gitti/a-41733938, 20.02.2018. 
476 Sputnik, “Rusya ile Türkiye arasında hava savunma sistemleri S-400'e ilişkin nihai 

anlaşmanın imzalandığı öğrenildi”, 29.12.2017. 
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Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, Mart 2017’de RF’nun başkenti 

Moskova’da ÜDİK’in altıncı toplantısına katılmış, toplantıda iki ülke 

arasında birçok alanda ortaklık anlaşması imzalanarak 2019 yılının 

karşılıklı kültür yılı olarak kutlanmasına karar verilmiştir.477 RF Devlet 

Başkanı V. Putin ise 03 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da yapılan yedinci 

ÜDİK toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye gelmiştir. Yapılan 

toplantı sonucunda devlet başkanlarınca “iki ülke arasındaki işbirliğine 

vurgu yapılarak, askeri-teknik iş birliği alanında S-400 hava savunma 

füze sistemlerinin teslimi ile ilgili hususların öncelikle ele alındığı” 

belirtilmiştir.478 

Bu dönemde Suriye krizinin çözümüne yönelik RF’nun yanı sıra İran’ı 

da kapsayan üçlü görüşmeler yapılmıştır. Türkiye ve RF öncülüğünde 

Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkes, Suriye rejiminin yaptığı 

ihlallere rağmen bir yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde 

yapılan müzakerelerin neticesinde Astana sürecini başlatmıştır. Ateşkes 

rejiminin garantörleri olan Türkiye Cumhuriyeti, RF ve İran İslam 

Cumhuriyeti Devlet Başkanları günümüze kadar birçok kez birararya 

gelerek “sığınmacıların ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin 

Suriye'de daha önce yaşadıkları yerlere güven içinde ve biran önce 

 
477 Euronews, https://tr.euronews.com/2017/03/10/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-

rusya-ust-duzey-isbirligi-konseyi-toplantisi-icin, 10.03.2017. 
478 AA, “Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı Gerçekleşti”, 

 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-rusya-ust-duzey-isbirligi-konseyi-

toplantisi-gerceklesti/1107364, 3.4.2018. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-rusya-ust-duzey-isbirligi-konseyi-toplantisi-gerceklesti/1107364#menu-icerik
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-rusya-ust-duzey-isbirligi-konseyi-toplantisi-gerceklesti/1107364#menu-icerik
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dönmeleri için gerekli ortamın sağlanmasına” gayret gösterdiklerini 

ifade etmişlerdir.479 

Türkiye-RF ilişkilerinde, önceden devam eden anlaşmazlık konularına 

Akdeniz’de doğal gaz rezervlerinin bulunmasıyla bir yenisi daha 

eklenmiştir. 2009 yılında Doğu Akdeniz’in İsrail kıyılarında Tamar ve 

Leviathan’da 40 trilyon m3’lük bir doğal gaz rezervi tespit edilmiştir. 

Bu doğal gaz kaynağının Avrupa’ya Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru 

Hattı-East Med (DADGBH) ile nakledilmesi projelendirilmiştir. 

Projeyle çıkarılacak doğal gazın İsrail ve Güney Kıbrıs’ın iç tüketim 

ihtiyacının karşılaması, böylece ekonomilerine olumlu katkı 

sağlanması, iç talep fazlasının da AB ülkelerine ihraç edilmesi 

öngörülmektedir. Bu kapsamda, son dönemde İsrail, Yunanistan, İtalya, 

Ürdün, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) tarafından Ocak 

2019’da icra edilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu’nda Doğu Akde-

niz bölgesinde kaynak sahibi olan ülkeler arasında uluslararası bir örgüt 

oluşturulması ve taşınması karara bağlanmıştır. Doğu Akdeniz’de tespit 

edilen doğal gaz kaynakları ile ilgili çalışma ve işbirliklerinde Türkiye 

dışarıda tutulmuş, East Med’in güzergâhının Türkiye karasuları 

üzerinden geçmesi projenin ve doğal gazın maliyetini düşürecek 

olmasına rağmen politik düşüncelerle bu şekilde bir yol izlenmiştir. 

Türkiye’nin doğal gaz konusunda çoğunlukla RF ve İran’a bağımlı 

 
479 NTV, “Ankara'da Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi” https://www.ntv.com.tr 

/galeri/dunya/ankarada-turkiye-rusya-iran-uclu-zirvesi,UjPz_70Azkugr9DDwrV-

CA/igZine_osUS4mPEi_H4Ing, 04.04.2018; T.C. Dışişleri Bakanlığı, “İran İslam 

Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanları 

Tarafından Yapılan Ortak Açıklama”, http://www.mfa.gov.tr/iran-rusya-turkiye-

ortak-aciklamasi.tr.mfa, 07.09.2018. 
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olması, bu projedeki doğal gaza ihtiyacı olduğu bilinmesine rağmen, bu 

havzadaki rezervlerden yararlanamamasını Türkiye’nin İsrail, GKRK 

ve Yunanistan’la arasındaki ilişkilerinin mevcut durumunun neticesi 

olarak görmek mümkündür. RF’nun bu konuda, Türkiye’nin karşısında 

bulunan ülkeleri destekleyici yaklaşımları iki ülke ilişkilerini olumsuz 

etkilemektedir. Yaşanan tüm bu gelişmeler Türkiye’nin Suriye’deki 

askeri harekâtlarına ve politik hedeflerinin gerçekleşmesini 

zorlaştırarak, Kıbrıs sorunun çözümündeki ağırlığının azalmasına ve 

Yunanistan’la yaşadığı başta karasuları ile münhasır ekonomik bölge 

anlaşmazlıklarının tekrar gündeme gelmesine yol açabilir. ABD ve RF 

ile ilişkilerde izlenen politikalarda ve ikili ilişkilerde sorunlar 

yaşanmasına neden olabilir. Türkiye’nin İsrail ve Mısır’la devam eden 

olumsuz ikili ilişkilerin bir süre daha devam etmesine de bir neden 

teşkil edebilir.480 

Son yıllarda iki ülkeyi karşı karşıya getiren ve yürüttükleri politikalarda 

çıkar çatışmasına neden olan bir başka konu Libya meselesi olmuştur. 

2011 yılında Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından 

Libya’da çeşitli siyasi ve askeri güçler arasında yaşanan iktidar 

mücadelesi bir iç savaşa neden olmuştur. Bunun neticesinde, 

günümüzde ülkede fiilen iki başlı bir yönetim ortaya çıkmış, birincisi 

Başkent Trablus’ta ülkenin batısına hâkim olan ve Birleşmiş Milletler 

(BM) başta olmak üzere uluslararası güçler tarafından tanınan Ulusal 

Mutabakat Hükümeti (UMH), diğeri ise; doğudaki Tobruk’ta ise 

ülkenin büyük bir kısmına hâkim olan Temsilciler Meclisi. RF, Fransa, 

 
480 Semercioğlu, a.g.e., s.113-114. 
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Mısır ve Birleşik Arap Emirliği gibi ülkeler Parlamento Başkanlığı 

görevini Akila Salih’in yürüttüğü ancak fiili yöneticisi Libya Ulusal 

Ordusu’nun (LUO) da başında bulunan Halife Hafter’i 

desteklemektedir. Türkiye ise BM başta olmak üzere Avrupa Birliği ve 

uluslararası kurumlarla birlikte meşru UMH’nin yanında yer 

almaktadır.481 RF bir yandan Akdeniz bölgesindeki enerji kaynakları 

pazarında sözü geçen bir aktör haline gelmeye çalışırken, diğer yandan 

Libya’daki kalıcı bir pozisyon istemektedir. RF’nun son dönemde bu 

bölgede varlığını genişletme arzusu çerçevesinde geliştirmek istediği 

Afrika politikası Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini bir tehdit olarak 

algılamaktadır. Önümüzdeki süreçte buradaki çıkar çatışmasının iki 

ülke ilişkilerinde önemli etkiler yapacağı muhakkaktır.  

Tüm yaşanan anlaşmazlık konularına rağmen, günümüzde iki ülke 

arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması için 

olumlu adımlar atılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamdaki 

çalışmalar sonucunda, başta turizm olmak üzere birçok alanda 

ekonomik gelişme sağlanmıştır. İki ülke arasında ekonomi, enerji ve 

turizm konuları, Akkuyu nükleer santrali ile Suriye meselesindeki 

işbirliği ve S-400’lerin tedariki ile ilgili hususlar ağırlıklı gündem 

konularını oluşturmaya devam etmektedir. Son dönemde Suriye’deki iç 

savaşta Türkiye RF ve İran’la işbirliği içinde hareket ederek, özellikle 

 
481 Mokhmad Akhiyadov, “Rusya’nın Libya Politikası”, https://www.aa.com.tr/ 

tr/analiz/gorus-rusya-nin-libya-politikasi/1794069, 25.06.2020. 
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güvenliğini tehdit eden gelişmeler karşısında proaktif politikalar 

yürütmeye çalışmaktadır. 

SONUÇ 

Soğuk savaşın bitmesinden sonra kurulan “yeni dünya düzeni”nde 

süregelen statükonun dışında, mevcut hegemonik yapıya bir alternatif 

ve rakip olarak ortaya çıkan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), RF ve 

Hindistan’ın başını çektiği Şangay Beşlisi, Japonya, Güney Kore, 

Tayvan gibi Pasifik ülkeleri ile BRICs gibi bölgesel organizasyonlar 

uluslararası ekonomik sistemdeki ağırlığını ve etkinliğini artırmıştır. 

Jeopolirtik değişmezler çerçevesinde, tüm ülkeler bu yeni durum 

karşısında yeni bölgesel ve durumsal ittifaklar, işbirlikleri ve ortaklıklar 

kurmaya ve dış politikalarını gözden geçirmeye başlamıştır. 

Türkiye’nin aynı coğrafyayı paylaşan komşusu RF ile ilişkiler de bu 

çerçevede yeniden gözden geçirilerek, günümüze kadar büyük bir 

gelişme göstermiştir. Yakın dönemde birkaç büyük kriz yaşanan ikili 

ilişkilerde özellikle dış ticaret, enerji, güvenlik ve turizm alanlarında 

işbirliği tesis edilmiştir.  

15 yüzyıldan itibaren sürdürülen Türk-Rus ilişkileri, yaşanan birçok 

savaş sonrasında Kurtuluş Savaşı’nda “emperyalist güçlerle birlikte 

mücadele etme” temelindeki bir yakınlaşmayı zorunlu kılmıştır. Sovyet 

Rusya’nın bu süreçte yüklü miktarda altın, silah ve mühimmat yardımı 

yapmasının arka planında sosyalist ideolojiyi Türkiye dâhil bölge 

ülkelerine “benimsetme ve yayma” emeliyle yürüttüğü görülmektedir. 

RF olan yürütülen ikili ilişkilerintemelinin ilki Mart 1921’de, 
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sonrasında Aralık 1925’de tekrardan güncellenerek imzalanan “Dostluk 

Anlaşmaları”yla atıldığını söylemek mümkündür.  

Soğuk savaş döneminde Batı ve NATO bloğu içinde hareket eden 

Türkiye, dış politikasını da bu çerçevede yürütmeye gayret etmiştir. 

Özellikle 1950’lerden sonra genel olarak ABD’ye uyumlu liberal 

politikaların izlendiği ve Sovyet Rusya’nın başını çektiği “Demir 

Perde” ülkeleriyle mesafeli ilişkilerin sürdürüldüğü bir süreç 

yaşanmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren Türk dış politikası (TDP) değişen 

uluslararası sisteme ayak uyduracak şekilde, Osmanlı Devleti’nin uzun 

yıllar hüküm sürdüğü coğrafi bölgeleri ve ÇHC, Japonya, Hindistan, 

Güney Kore gibi yeni güç merkezlerini de kapsayacak şekilde ilgi 

alanını genişletmiştir. Belirlenen politikalar çerçevesinde ülkenin 

yumuşak gücü ile birlikte ekonomi politik olarak ilerlemesinin de 

olumlu etkisiyle “bölgesel bir güç olma” hedefine doğru süratle yol 

almaya devam edilmiştir. TDP kurulmuş olan ittifaklar çerçevesinde 

sürdürülürken, başta komşusu RF olmak üzere daha uzak coğrafyalara 

kadar uzanan ilgi alanlarını da kapsamaya başlamıştır.482  

RF’nun Ortadoğu’da ve Avrupa’da ulusal çıkarları çerçevesinde 

politikalar üreterek bölgedeki ülkeler ile kendisiyle bir bağımlılık 

ilişkisi kurmaya çalıştığı ve öncesinde işbirliği içinde bulunduğu ÇHC, 

İran, Suriye gibi ülkelerle birlikte hareket etmekte olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, jeopolitik olarak Türkiye ve RF’nun 

değişmeyecek coğrafi konumları, özellikle RF’nun uluslararası 

pazarlara ulaşacağı küresel ticaret yollarına erişmesi için Türk 

 
482 Semercioğlu, a.g.e., s.207-208. 



 

 269 

boğazlarının rejimine tabi olması, dış politika, ekonomi politik ve diğer 

benzer konulardaki farklı yaklaşımları uyuşmazlık alanlarını 

oluşturması beklenmelidir.483  

Türkiye ile RF arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların 

atıldığı 1991-1999 arasındaki dönem, gerekli anlaşmaların yapılarak 

ilgili komisyonlar ve çalışma grupların oluşturulduğu yıllar olmuştur. 

2000-2008 yılları arasında önceki yıllarda işbirliğini artırıcı 

mahiyetteki kararların uygulamaya geçirilerek olumlu sonuçları 

görülmeye başlanmıştır. Bunda özellikle 2005 yılından itibaren Mavi 

Akım projesinin hayata geçmesiyle kullanımı yaygınlaşan doğal gaz 

ithalatının payı büyük olmuştur. Yine aynı dönemde askeri işbirliğinin 

geliştirilmesi için iki ülkenin Genelkurmay Başkanları’nca imzalanan 

bu kapsamdaki anlaşma NATO üyesi olan Türkiye için önemli bir 

açılım olarak kabul edilmelidir. 2009-2014 yılları arasındaki dönemde, 

2010 yılında Devlet Başkanlarının eş başkan olduğu Üst Düzey İşbirliği 

Konseyi (ÜDİK)’in tesis edilerek faaliyetlerine başlaması önemli bir 

adım olmuştur. Uzun çalışmalar ve yürütülen diplomasi sonrasında üst 

düzey işbirliğinin geliştirildiği, bazı uzmanlarca dillendirilen “stratejik 

ortaklık” seviyesine doğru hızlıca yol alınan bu süreçte, Kasım 2015’te 

Türkiye tarafından RF’na ait bir savaş uçağının düşürülmesi büyük bir 

krize neden olmuştur. Sonrasında RF’nca sert açıklamalar yapılarak 

Türkiye’ye karşı birçok ekonomik yaptırım tedbiri yürürlüğe 

sokulmuştur.484  

 
483 a.g.e., s. 208. 
484 a.g.e., s.209. 
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İki ülke arasındaki bozulan ilişkiler dolayısıyla 2023 yılında bitirilmesi 

öngörülen Akkuyu Nükleer Santralinin inşasında bir süreliğine 

belirsizlik yaşanmıştır. Bu dönemde, RF’nun büyük bir gelir kaynağı 

olarak gördüğü doğal gazı da içeren mineral yakıt ve bunların 

ürünlerinin satışıyla ilgili yaptırım tedbiri uygulamaması Türkiye’nin 

daha büyük bir zarara uğramasını engellemiştir. Haziran 2016’da 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın RF Devlet Başkanı Putin’e yazdığı 

mektupla bozulan ikili ilişkiler düzelme sürecine girmiş ve liderlerin 

katılımıyla Mart 2017’de Moskova’da icra edilen ÜDİK toplantısıyla 

iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden düzelmeye başlamıştır.485 

 

Soğuk savaştan sonra her ne kadar uluslararası politikanın NATO ve 

Varşova Paktı ülkeleri arasındaki keskin sınırlar kalkmış gibi gözükse 

de, RF’nın NATO üyesi Türkiye ile askeri alanlardaki işbirliği başta 

ABD olmak üzere diğer üyelerin tepkilerine neden olabilmektedir. Bu 

husus RF tarafından Türkiye’ye karşı zaman zaman bir politika aracı 

olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan, başta doğal gaz başta olmak 

üzere, 2023 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan nükleer santralden 

elde edilen enerji kaynakları çerçevesinde Türkiye’nin RF’na karşı 

“asimetrik bir bağımlılığı” oluştuğunu söylemek mümkündür. Enerji 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tedarikçi ülkelerin artırılması gibi 

tedbirler alınmasına rağmen RF’nun bu konudaki ağırlığı yakın ve orta 

vadede devam edecek gözükmektedir. En son alınan hava ve füze 

savunma sistemleri kapsamında askeri teknoloji ve savunma alanındaki 

diğer işbirliklerinde de benzer bir bağımlılığın ortaya çıkması 

 
485 a.g.e., s.210. 
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muhtemeldir. Bu hususta başta ABD ve diğer bazı NATO üyesi 

ülkelerin de çekinceleri bilinmekte, en son ortak olan F-35 savaş uçağı 

projesinden Türkiye’nin çıkarılması bunun bir somut göstergesi 

olmuştur. Gelecekte RF’nuyla artacak askeri işbirliğinin ekonomi 

politik sonuçlarının da göz önüne alınması gereklidir. 2015 yılındaki 

uçak düşürme ve 2016’daki Büyükelçi Karlov suikastı nedeniyle ortaya 

çıkan sorunlar neticesinde Türkiye’nin uğradığı ekonomik kayıp ve 

yaşadığı politik zorluk izlenen dış politikanın çerçevesini belirleyen 

temel unsurlardan birisi olmuştur.486 
 

Son yıllardaki Suriye’de İdlib ve Libya’daki gelişmeler, iki ülkenin 

karşı karşıya geldiği diğer anlaşmazlık konuları olarak ortaya çıkmıştır. 

Bugüne kadar uygun bir şekilde yönetilen bu bölgedeki olay/olgular, 

önümüzdeki süreçte de dikkatle takip edilerek, etkili bir diplomasi ve 

pragmatik dış politika uygulamalarıyla yönetilmelidir. 

 

Tüm bu bilgiler ışığında; coğrafi olarak aynı bölgede yaşayan ülkelerin, 

küreselleşmenin de yadsınamaz etkisiyle, ikili ilişkilerini jeopolitik 

değişmezleri dikkate alarak geliştirildiği görülmektedir. Bununla 

birlikte, günümüzde hızla değişen bölgesel/küresel politik şartlar ve 

olaylar nedeniyle devletlerin dış politikalarını sürekli gözden geçirerek 

güncellemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye-RF 

ilişkilerinde son dönemde halkların ve liderlerin de dâhil olduğu, iki 

ülke arasında geçmişte sağlanan dostluk çerçevesinde aynı coğrafyayı 

paylaşan iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesi mümkün görünmektedir.  

 

 
486 a.g.e., s.210. 
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