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Amaç:
Bu inceleme, Donald Trump döneminde ABD'nin muhtemel
küresel ve Orta Doğu politikası ile bunun Türkiye’ye etkileri
ve Türkiye’nin seçenekleri hakkında bilgi sunmak
maksadıyla hazırlanmıştır.

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
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Donald Trump Döneminde ABD'nin Küresel ve Orta Doğu Politikasının Yönü: Türkiye’ye
Etkileri ve Türkiye’nin Seçenekleri
1. Giriş
Donald Trump’un başkan olarak seçilmesi, seçim kampanyası sırasında ve sonrasında kullanılan
söylemler nedeniyle ABD’nin dış politikasında, özellikle Rusya ile ilişkilerinde ve Orta Doğu
politikasında önemli değişimler olabileceği beklentisi yaratmıştır. ABD’nin, küresel bir güç olarak,
Suriye ve Irak krizleri ile IŞİD tehdidine karşı yaklaşımlarındaki değişimin yönü ne olursa olsun
Türkiye’ye önemli yansımalarının olması aşikârdır. Türkiye’nin ABD ile ilişkileri özellikle Obama’nın
ikinci döneminde (2013-2016) kötüleşmiştir. Bu kötüleşmenin Türkiye için yaşamsal güvenlik değeri
olan Suriye’de Kürt devleti, Irak’ta Musul, Kerkük ve Telafer’de demografik yapının korunması,
IŞİD’in yarattığı tehdit gibi kritik sonuçları ortaya çıkmıştır. Trump döneminde ABD-Türkiye
ilişkilerinin seyir yönü, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini ve diğer jeopolitik yönelimlerini de
etkileyebilecek potansiyel taşımakla birlikte, Orta Doğu sorunları bağlamında ortaya çıkacak etkileri
açısından şüphesiz ki daha önemlidir. Bu raporda temel olarak bu sorunlara odaklanılmaktadır.
Raporda, öncelikle ABD dış politikasının temel belirleyenleri göz önünde tutularak Trump’un
değişim yaratabilme olasılığı incelenmektedir. Bunun için Trump’un psiko-politik yapısı, söylemleri,
teşkil etmeye çalıştığı yeni yönetimin/kabinenin ayırt edici nitelikleri dikkate alınmaktadır. Böyle bir
tespit sonrası Trump döneminde ABD’nin küresel ve Orta Doğu politikaları ayrı bölümlerde ele
alınmaktadır. Rapor, Orta Doğu’da küresel, bölgesel ve yerel aktörlerin çıkarları ve yaklaşımlarının
incelenmesi; Suriye ve Irak’taki gelişmeler kapsamında Türkiye-ABD ilişkilerinin muhtemel
geleceğinin analizi ile devam etmektedir. Sonuç yerine Türkiye’nin siyasi-askerî seçenekleri
tartışılmaktadır.
2. ABD'nin Dış Politikasının Temel Belirleyenleri
ABD dış politikası, devri olarak farklı seyirler takip etmiş olsa da, temel olarak ülkenin dış
politika kültürünün bir ürünüdür. Dış politika kültüründen, devletin ulusal çıkarlarını belirleyen
aktörlerin (seçmenler, güç odakları, siyasetçiler vb.) ve devlet aygıtında dış siyaseti yöneten unsurların
(yürütme erki, dışişleri bakanlığı, ordu, istihbarat örgütleri, hükûmet dışı kuruluşlar vb.) tercih, karar
ve davranışlar bütününün normlaşmış ve kurumsallaşmış yapısı kastedilmektedir. ABD'de yeknesak
olmayıp çoklu bir yapı arz eden bu kültür, günümüzde, özellikle güvenlik politikaları bağlamında,
ABD başkanının ve Pentagon'un (Savunma Bakanlığı ve Gnkur.Bşk.lığı) başatlığında şekillenmektedir.
Tarihsel süreç içerisinde uluslararası ortamın yeniden yapılandığı dönemlerde ABD'nin dış
politika kültüründe de değişimler yaşanmış, hatta çoğu zaman ABD'deki bu değişimler dünya güç
dengesinin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Etkinlikleri ve içerdikleri özellikler dönemlere
göre değişiklikler gösterse de ABD dış politika kültürünün temel unsurlarını; jeopolitik üstünlük ve
kıtasal büyüklük, küresel ölçekte sanayi ve ticaret devleti, misyon söylemli emperyalist ideoloji ve
güçlü bürokrasinin oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu unsurların birbiriyle etkileşimi
ABD dış politika kültürünün oluşumunu sağlamıştır.
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2.1.

Jeopolitik Üstünlük
ABD dış politika kültürünün coğrafi unsurunun esasını, ülkenin sınırlarını okyanuslara

dayandıran kıtasal büyüklüğü ve bu alanın ülkeyi kendi kendine yeterli kılan doğal zenginlikleri
oluşturmaktadır. ABD'nin jeopolitik üstünlük anlayışı; genişleme ve nüfuz alanı oluşturmak için
dolaylı stratejilerin tercih edildiği müdahale anlayışına, hasımlarının etkinliğini sınırlamak ve kendi
güvenliğini sağlamak için izolasyon uygulamalarına dayanır.
Kuruluşundan itibaren topraklarını üç misli genişleten devlet, Kuzey Amerika Kıtası'nı Kanada
ile paylaşan konumuyla çevresini doğal bir yayılım alanı olarak görmüştür. Devletin ilk yıllarına
hâkim olan genişleme eğilimi, zamanla, sahip olunan jeopolitik üstünlüğün devamı ve ulusal güvenlik
için başka devletlere müdahaleyi ve başka topraklara el atmayı doğal sayan bir zihniyete dönüşmüştür.
ABD'nin müdahalelerinde, sorunun başlangıcından itibaren öncelikle çatışmasız ortam içerisinde
hegemonya etkileşimi, satın alma ve yumuşak güç uygulamaları ile hedeflerini gerçekleştirmeye
çalıştığı, bu mümkün olmadığı takdirde müttefiklerinin veya yandaş grupların desteğiyle çoğunlukla
dolaylı tutum stratejisini takip ettiği, doğrudan müdahaleye ise son çare olarak başvurduğu
görülmüştür.
İzolasyon stratejisinin ABD'nin dış politika kültürünün belirleyici unsurlarından biri olması,
yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği üzere ülkenin jeopolitik konumu kadar, devlet aygıtının en az
maliyetli hareket tarzını benimseyen akılcı (rasyonel) davranış biçimlerini tercih etmesinden de
kaynaklanmaktadır. Politik-askerî stratejileri yeterince dikkate almayan yaygın yaklaşımlarda, ABD'nin
küresel bir güç olmasının öncesinde ve sonrasında farklı stratejiler uyguladığı vurgulansa da bu
değerlendirmeler ada ve tek kıta devletlerinin jeopolitik özelliklerinden olan izolasyon kavramının
askerî bir bakışla değerlendirilmemesinden kaynaklanır. ABD'nin V. Başkan James Monroe'nin adıyla
anılan ve Avrupalı devletlerin sorunlarına müdahil olmamayı (unilateralism) öngören doktrini
(2 Aralık 1823)1 esasında bir taraftan o tarihte Alaska'ya sahip olan Rusya'nın Kaliforniya'ya yönelik
genişleme çabalarına ve Avrupalıların kıtaya yönelik kolonileştirme stratejilerine set çekerken diğer
taraftan komşu devletlerin ABD'nin kıta içindeki genişlemesine karşı müttefik sağlama gayretlerini de
tecrit etmekteydi. ABD, konumunun bahşettiği bu tecrit üstünlüğünden istifadeyle II. Dünya Savaşı ve
onu takip eden Soğuk Savaş'ı ülke dışı topraklara aktarmış, böylelikle kendi ülkesinde doğrudan bir
tehdide maruz kalmamıştır. Sovyetler Birliği'ne karşı geliştirilen ve "yeşil kuşak" adıyla da anılan 1947
tarihli "çevreleme (containment)"2, Irak ve İran'a karşı 1993'te uygulanan "ikili çevreleme (dual
containment)" stratejileri; hasmın tecridi suretiyle etkisizleştirilmesine yönelik dolaylı uygulamalardı.
Buna karşın ABD'nin hasım devlet(ler)in kuvvet yoluyla püskürtülmesini öngören stratejileri (rollback)
ise ya çok zayıf düşmanlarına karşı ya da son çare olarak uyguladığı görülmüştür.3 Bu operasyonlarda
ABD'nin çoğunlukla müttefik güçlerle birlikte hareket ettiği, dolayısıyla doğrudan kuvvet
uygulamalarında dahi dolaylı stratejiyi gözettiği dikkati çekmektedir.
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2.2.

Küresel Ölçekte Sanayi ve Ticaret Devleti
Tüccar ve sanayicilerin oluşturduğu ABD devlet yapısı geleneksel özelliğini muhafaza etmiştir.

Sermaye, ülkedeki bütün ilerleme hareketinin adeta yegâne itici gücü olmuş, ulusal çıkar ve hedeflerin
saptanmasında, müdahale ve savaş kararlarında, barışın inşasında, güvenlik ittifaklarının tesisinde,
ABD gücünün küresel ölçekte yaygınlaştırılmasında başlıca etken olmuştur.
Demir-çelik, petrol, otomotiv, tekstil, kimya ve bilişim sektörleri başta olmak üzere, büyük
sermayeli şirketlerin oluşturduğu karteller vasıtasıyla ulusal ekonomisini korurken küresel ölçekte
diğer pazarlara açılmayı kolaylaştıran ticari serbesti söylemini gözetmiştir. Arz fazlasını eriten tüketim
eğilimini artırma, emek ve doğal kaynakların ucuza mal edilmesi suretiyle artı değer yaratma mantığı
üzerine kurulan kapitalist sistemin küresel ölçekte yaygınlaştırılması misyonunu, küresel ekonomik
cazibe merkezinin 1890'da Londra'dan Boston'a kaymasından bugüne üstlenmiştir. II. Dünya Savaşı
sonrasında, küresel ticaret ve finans sistemini düzenleyen, 1944 Bretton Woods sisteminin parçası
olarak kurulan Uluslararası Para Fonu (International Monetary FundIMF), temelleri 1945'te atılan
Dünya Bankası (World BankWB), 1948 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General
Agreement on Tariffs and TradeGATT), 1995'te onun yerini alan Dünya Ticaret Örgütü (World Trade
Organization-WTO), komünist yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında Truman Doktrini ile
yürürlüğe konan Yunanistan ve Türkiye'ye yönelik yardımlar, yine bu kapsamda Avrupa
ekonomilerinin kalkındırılması maksadıyla yürürlüğe konan/uygulanan Marshall Planı4 kapsamında
1947-1960 yılları arasında faaliyet gösteren Avrupa Ekonomi İşbirliği Teşkilatı (Organisation for
European Economic Co-operationOEEC) ile 1960'ta onun yerini alan İktisadi İşbirliği ve Gelişme
Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD), ABD'nin küresel
güvenlik ve hakimiyetini eko-politik vasıtalarla şekillendirme girişimleriydi. Nitekim birleşik bir
Avrupa fikrini gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951),
Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) ve Avrupa Birliği (1991) ABD'nin desteğiyle hayata
geçirilebilmiştir. Soğuk Savaş boyunca Batı Dünyası'nın savunulmasının sonrasında ise güvenliğinin
başlıca vasıtası olan NATO'da ABD liderliği ile ayakta durabilmiştir.
Diğer taraftan, sermayenin çoklu yapısı5 ülkedeki düşük nitelikli işgücünün dünyanın diğer
bölgelerinde olduğu gibi pazarlık gücünü büyük oranda düşürmüş ve sömürüyü yaygınlaştırmış olsa
da, sağlanan istihdam ve refah artışı, varoluşsal unsurlarından olan göç eğiliminin devam etmesine ve
etnik yapının daha da çeşitlenmesine neden olmuştur. Ekonomik güç merkezlerine dönüşebilen etnik
grupların ülkenin iç siyasetindeki büyük etkisi, dış siyasete belirli ölçülerde yansımıştır. Sözde Ermeni
soykırımı iddialarının Kaliforniya'dan başlayarak yaygınlaşmasında, İrlanda Kurtuluş Örgütü'nün
Birleşik Krallıkla gerçekleştirdiği barış sürecinde ABD'nin tutunduğu tavırda, Orta Doğu politikasında
öncelikli yeri olan İsrail'in güvenliği meselesinde bahse konu diasporaların oluşturduğu lobilerin
belirleyici etkisi aşikârdır.
2.3.

Emperyalist İdeoloji
İngiliz emperyalizminin bir sömürgesi olarak yola çıkan ABD, kuruluşundan itibaren farklı

yönetim, tercih, kimlik ve yapıların bir arada olabildiği federatif yönetim şekliyle bir imparatorluk
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halinde kurulmuştur. Devletin kıtasal genişlemesi bu yapıyı dış politika kültürünün temel
belirleyenleri arasına taşımıştır. Federasyonun üyeleri ile merkezi hükûmet arasında gevşek bir Fransız
modeli koloni ilişkisinden söz etmek abartılı gibi görülse de yaratılan ortak kültür, refah ve gücün
bölüşümü bakımından büyük benzerlikler inkâr edilemez. Dış politika bağlamında ise dönemin
emperyalist söylem ve ilişkileri, bazı nüanslarla da olsa ABD tarafından yaygın olarak kullanılmıştır.
ABD emperyalist ideolojisi, ülkenin jeopolitik durum üstünlüğü, ekonomik gücü ve bir misyon
söylemi üzerinden gelişen değerler sistemi arasındaki karşılıklı etkileşimle şekillenmiştir.
ABD'nin emperyalist dış politika kültürü, dönemler itibariye bazı değişimler göstermiş olsa da
yayılmacı ve nüfuz alanını genişletmeye yönelik temel özelliğini muhafaza etmiştir. Örneğin kuruluş
yıllarındaki (1789-1850) yayılmacı devlet yaklaşımı "Tanrının seçilmiş halkı"nın doğal hakkı6, daha
sonra seküler bir niteliğe de bürünen7 "açık yazgı (Manifest Destiny)"sı8 olarak görülmüştür. Ülkede
sanayi devriminin yaşandığı 1850-1900 dönemde ise "gelişimci emperyalizm (progressive imperialism)"9
söylemi yaygınlık kazanmıştır. ABD İç Savaşı (1861-1865)’nın ardından, emperyalizm anlayışını önceki
kader ve ilahi söylemden diğer toplumları uygarlaştırma sorumluluğuna taşıyan bu söylemi; daha
güçlü federal hükümet ve orduyu, "Dolar Diplomasisi"ni, yaygın ekonomik ve askerî müdahaleyi
öngören yapısıyla, Küba'ya, Filipinler'e, Porto Riko'ya, Havaii'ye ve Çin'deki nüfus mücadelesine
aktaran Amerikan İspanyol Savaşı’nın yaşandığı döneme karşılık gelmesi tesadüf değildir.
ABD'nin emperyalist yayılmacı ve müdahaleci eğilimi, sadece William McKinley (1843–1901) ve
Theodore Roosevelt (1858–1919) gibi Cumhuriyetçi Başkanlara içkin olmayıp, ABD'nin dönemsel
ulusal çıkarları doğrultusunda Demokratlar tarafından da takip edilmiştir. Bu konuda I. Dünya Savaşı
sonrasında kurulacak olan yeni dünya düzenini şekillendiren prensipleriyle öne çıkan Woodrow
Wilson'un Meksika, Nikaragua ve Haiti’ye askerî müdahaleleri ABD'nin bu kapsamdaki dış politika
kültürünün oluşumunu pekiştirmiştir. Demokratların daha çok ekonomik vasıtaları ya da yumuşak
güç unsurlarını kullanmış olmaları ABD dış politika kültüründe bir eksen kaymasından çok, farklı bir
üslubun kullanılmış olduğunu ortaya koyar.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalist yayılmanın misyon söylemini sırasıyla; Sovyet
yayılmasına karşı savunma, demokrasi ve özgürleştirme, haydut devletlerle ve terörizmle mücadele
oluşturmuştur.
2.4.

Güçlü Bürokrasi
ABD'nin başkanlık rejimi, güçlü bürokrasinin başlıca yapısal dayanağını oluşturmuştur.

Bakanların başkana karşı zayıf konumları, devlet aygıtının yapılandırılmasında ve yürütme erkinin
kullanılmasında başkanın, danışmanlarına ve üst düzey bürokratlara büyük yetkiler kazandırmasının
yolunu açmıştır. Ayrıca Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki meclisli Kongre üyelerinin
şahsi nüfuzlarını kullanma imkânlarının yasalarla sıkı denetime alınmış olması nedeniyle seçmenlerine
karşı ayrım/iltimas sağlama olanakları kısıtlı olup, bu kapsamdaki tasarruflar Federal hükümetin görev
alanları dışında kalmaktadır. Bu durum, özellikle güvenlik konularında vekillerin inisiyatif kazanma
imkanlarını sınırlandırmaktadır. Buna karşın Kongre'nin gücü, icracı makamları denetleme yetkisinde
görülmektedir.
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Kuramsal olarak siyaset ve güvenlik sektörü arasındaki ilişkide Ordu'nun mesleki ihtisasının
görev alanında özerkliği gerektirdiği savına dayanan Huntington'un objektif kontrol kuramı ABD
siyasi geçmişinin büyük bölümüne hâkim olmuştur. Diğer taraftan ABD'nin tarihsel tecrübesi 1989
İspanya Savaşı'ndan başlayarak başkanların savaş zamanında yetkilerini giderek artırma eğiliminde
olduğunu ortaya koymuştur.10 Güçlü Başkan anlayışının gelişmesine paralel olarak bürokrasinin de
güçlendiği görülmüştür.11 Güçlü başkan ve bürokratik yapının, devletin emperyalist ideolojisi ile
etkileşimi yayılmacı eğilimi artırmıştır.
Kuruluş yıllarına fetihler yoluyla gerçekleşen bu eğilim sonraları, hegemonik etkileme biçimine,
ekonomik bağımlık oluşturmaya, açık ve örtülü müdahalelere12 ve askerî varlık bulundurmaya13
dönüşmüştür.
ABD'nin güçlü bürokratik yapısı en fazla güvenlik alanında yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda,
iktidarda Cumhuriyetçi ya da Demokratların olmasından bağımsız olarak Pentagon'un belirli
stratejileri takip ettiği, başkanların liderlik güçlerinin ise ulusal stratejilerin uygulanmasında yöntemsel
değişikliklere neden olabildiği, bu yöntemsel değişikliklerin belirli dönemde radikal değişikliklere
dönüştüğü görülmüştür.
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3. Trump ABD Dış Politikasında Fark Yaratacak mı?
Yukarıdaki tespitin irdelenmesi iki soruyla devam etmektedir. Başkanlar ABD dış politikasında
radikal bir değişim yaratmışlar mıdır? Farklılıklar yöntemsel değişimlerle sınırlı mı kalmıştır? Gerçekte
ikisi de olmuştur. George W. Bush dönemi (2001-2009), ABD dış politikasında önceki dönemden
radikal olarak farklı bir şekilde tek taraflılık, ön alıcı müdahale (pre-emptive strike), Afganistan ve Irak
işgalleri, zorla rejim değiştirme girişimleri ve uluslararası hukuka uymama ile öne çıkmıştır. Bunda
başta 11 Eylül saldırıları olmak üzere ABD’yi hedefleyen terörizmin ve yarattığı ağır sonuçların etkisi
olmakla birlikte Bush’un kişiliğinin psiko-politik özellikleri ile petrol ve silah tüccarı bakanların yeni
muhafazakâr (neo-con) düşünce tarzları da göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Bush sonrasında
Obama’nın küresel siyaset okuması da ABD dış politikasında önemli değişimler yaratmıştır. Irak ve
Afganistan’dan erken çekilmeler, yeni kriz bölgelerinde kara kuvveti kullanmaktan kaçınılması
jeopolitik belirsizliklere ve boşluklara neden olarak bölge içi güç mücadelelerini şiddetlendirmiştir.
Donald Trump’un başkanlığında ABD dış politikasında ortaya çıkacak değişimin ipuçları
kendisinin psiko-politik özellikleri, seçim öncesi ve sonrası söylemleri ile teşkil etmekte olduğu
yönetim kadrosu incelenerek bir ölçüde yakalanabilir.
Alman ve İskoç kökenli bir ailesel geçmişe sahip olan Trump, üç evlilik yapmıştır. Beş çocuğu ve
sekiz torunu vardır. Trump, ABD’de ılımlı Protestanlığı savunan Reform Kilisesi öğretilerine
eğilimlidir.14

Orta öğrenimini askerî okulda tamamlayıp, üniversitede ekonomi lisansıyla mezun

olmuştur. Üniversite hayatından itibaren gayrimenkul alanında çalışmış ve aile şirketini büyütmüştür.
1990’ların ortasında otelcilik ve kumarhane işletmesini kapsayacak şekilde ABD’nin en büyük
şirketlerinden birine sahip olmuştur. Sonraki yıllarda spor, eğlence, modellik, organizasyon ve eğitim
alanında yatırımlarla büyümeye devam etmiştir. 2016’da dünyadaki zenginlerin arasında 324’üncü,
ABD’de ise 156’ıncı sıradadır.15 ABD siyasetçileri arasında en varlıklı olanıdır.
Trump, 1987’den itibaren siyasete ilgi duymakla birlikte, siyasi eğilimleri değişkendir. 2000’lere
kadar genel olarak Cumhuriyetçi Partinin muhafazakar politikalarını desteklerken, 2001-2008 arasında
George W. Bush’un politikalarından rahatsız olmuş ve Demokratlara yakın durmuştur. 2009’dan
itibaren, Obama’nın kökeninin ve renginin etkisiyle de tekrar Cumhuriyetçi Parti tarafına dönmüştür.
Donald Trump’un başkanlık seçimleri öncesi kampanya döneminde ve seçimler sonrası
günümüze kadar ABD dış politikası ve küresel siyasete dair söylemleri doğal olarak ABD dış
politikasında önemli değişimler olacağı beklentilerine neden olmaktadır. Trump, geleneksel Amerikan
popülisti olarak tanımlanmakta, ancak medyanın ilgisi çekmek için “saçma” olarak nitelenen yorumlar
yapabilmektedir.16 Seçim kampanyası esnasında 23 ana konuda 141 farklı görüş bildirmiştir.17
Ekonomi politik görüşleri kapsamında özellikle uluslararası serbest ticaretin ABD’nin çıkarına
olması gerektiğini iddia ederek; Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), Trans Pasifik
Ortaklığı (TPP) ve Dünya Ticaret Örgütü’nü eleştirmektedir. Meksika ve Çin ürünlerine yüksek
tarifeler önermektedir. İklim değişikliği konusunda duyarsızdır ve uluslararası sözleşmelere uymama
eğilimindedir. Enerji ticareti konusunda piyasaların düzenlenmemesi yönünde görüşlere sahiptir.
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Trump dış politikada geçmiş dönemlerdeki izolasyon politikasına bağlı olmamakla birlikte
“müdahaleci olmayan milliyetçi” eğilimli olarak tanımlanmaktadır. Dış ilişkilerde “Önce Amerika”
yaklaşımına sahip olduğu düşünülmektedir. Askerî bütçenin artırılmasını dile getirmekte ancak
NATO bütçesinin ve Pasifik bölgesindeki askerî harcamaların azaltılmasını savunmaktadır.18 ABD’nin
ülke dışında ulus/devlet inşası misyonlarını terk ederek kaynaklarını ve enerjisini kendi içine
yöneltmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Başkan olarak NATO üyelerinin güvenliklerini otomatik
olarak garanti etmek istemediğini, adil külfet paylaşımı olmadıkça NATO’dan ayrılacağını ifade
etmektedir.19 Trump Japonya’nın ülkede konuşlu ABD askerlerinin maliyetini ödemesi gerektiğini,
hatta Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah edinmesini öne sürmektedir.20
Trump, IŞİD ile mücadele konusunda çelişkili fikirlere sahiptir. ABD’nin IŞİD ile mücadele için
20.000-30.000 asker göndermesini savunmuş, sonrasında bu fikrini değiştirmiş, ABD’nin bölgesel
müttefiklerinden Suudi Arabistan’ın kara askerleri sağlayabileceğini söylemiştir.21 İsrail-Filistin
çatışması bağlamında, ABD’nin arada tarafsız olması gerektiğini söylerken kendisinin İsrail destekçisi
olduğunu belirtmiş ve Batı Şeria’da Yahudi yerleşimlerini savunmuştur.22 Trump’un ABD
Büyükelçiliğinin Telaviv’den Kudüs’e taşınacağını dile getirmesi Filistin’de tepkilere neden olmuştur.
Trump’un seçim sonrası İsrail Büyükelçisi olarak atayacağını açıkladığı Yahudi asıllı avukatı, David
Friedman ise "İsrail'in ebedi başkenti Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde çalışmayı dört gözle
beklediğini" söyleyerek Filistinlileri kızdırmıştır.23
Trump’un Afganistan ve Irak işgalleri ile Libya’ya askerî müdahale konusunda görüşleri
çelişkilidir. İşgalleri yanlış bulduğunu söylerken, bir soruya karşı kendisinin benzer şekilde
davranacağı cevabını vermiştir. Örneğin 2011’de Libya müdahalesini desteklerken, daha sonra
görüşünü değiştirmiş ve Kaddafi’ye karşı suikastı desteklemiştir.24
Trump, Kırım’ın Rusya’ya ilhakının tanınmasını ve Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasını
düşüneceğini dile getirmiş25, Rusya’nın IŞİD ile mücadelede ABD’ye yardım edebileceğini öne
sürmüştür.26 Trump, güçlü ve otokrat eğilimli liderleri öne çıkaran, Suriye’de Esad’ı çözüm olarak
gören bir yaklaşıma sahiptir. Trump’un genel olarak göçmenliğe karşı tavrı ile Müslümanların ülkeye
girişini yasaklayacağı söylemi yabancı düşmanlığı ve İslamofobi tartışmalarını da gündeme taşımıştır.
Trump’un seçimler sonrası uygulamaları da çelişkilidir. ABD'nin 1979'da Tayvan ile diplomatik
ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilen biri, ilk kez Tayvan lideri ile konuşmuştur. 27 Çin’in bu
gelişmeye, tek Çin politikasının ABD tarafından ihlali olarak tepki göstermesine karşın Trump tavrını
değiştirmemiş, medyada Çin’in Tayvan’ı ilhak senaryolarını içeren haberler yer almaya başlamıştır.28
20 Ocak 2017 günü ABD başkanlığını teslim alan Trump’un konuşması genel hatları ile önceki
açıklamalarıyla örtüşmektedir. Konuşmanın öne çıkan temaları şunlardır.
-Bugün burada her kentte duyulacak, her başkentte duyulacak yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz.
Sadece Amerika önceliğimiz olacaktır.
-Sınırlarımızı korumalı, bizim işlerimizi çalmalarına engel olmalıyız. Bu korumacılık bizi daha
güçlü hale getirecektir. Son nefesime kadar mücadele edeceğim.
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-İstihdamı geri getireceğiz, sınırlarımızı, zenginliğimizi,

düşlerimizi, hayallerimizi geri

getireceğiz. Yeni yollar yapacağız, otoyollar, havaalanları, tüneller, demiryolları yapacağız.
-İki basit kuralımız olacak. Amerikan malı alıp Amerikalıları çalıştıracağız. Elbette diğer ülkelerle
dostluk kuracağız
-İslamcı terörün kökünü kazıyacağız.29
Trump 23 Ocak 2017’de başkanlığının ilk uygulamalarından biri olarak Trans Pasifik Ortaklığı
(TPP) Anlaşması'nı durdurmuş, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) da yeniden
müzakere edeceği vaatinde bulunmuştur.30
Trump, görevinin ilk gününde Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Virginia'daki merkezini
ziyaret ederek medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını
yarattığını, CIA'nın yanında olduğunu söylemiştir. Rusya'nın Trump lehine ABD başkanlık seçimlerini
etkilediği iddiaları ile gündeme gelen Trump-CIA kavgasının ardından yeni Başkan'ın ilk durağının
CIA merkezi olması ilişkilerin yumuşayacağı sinyalini vermektedir. CIA çalışanları ile bir araya gelen
Trump, "Ben yüzde 1000 sizinleyim. İstihbarat toplumu ve CIA'ye yönelik Donald Trump'tan daha
güçlü hisleri olan kimse yok. Arkanızdayım. Daha çok arkanızda olacağım.” şeklinde açıklamaları
dikkat çekmişir.
Trump konuşmasında çok tartışılacak bir açıklamada bulunarak, "Irak petrollerini biz alsaydık,
IŞİD olmazdı. Irak petrollerini almak için belki yeni bir şansımız vardır." şeklinde ifadeler
kullanmıştır.31
ABD başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan siyasi değişim sadece Donald Trump’un başkan
seçilmesi ile sınırlı değildir. Cumhuriyetçi Parti, 1928’den bu yana ilk defa aynı seçim döneminde
başkan adayını seçtirmiş ve Senato ile Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamıştır. Yeni dönemde
Senato’da 52 Cumhuriyetçi, 46 Demokrat, 2 bağımsız senatör bulunacaktır. Temsilciler Meclisi’nde ise
241 Cumhuriyetçi, 194 Demokrat vekil görev yapacaktır.32 Bu durum görünüşte Trump için önemli bir
avantajdır. Ancak Cumhuriyetçi vekillerin ve senatörlerin Trump’un radikal adımlarına karşı temkinli
harekete edeceklerini hesaplamak gereklidir.
Trump’un kabinesinde görev alacak bakanlar ve diğer kritik bürokratların kimler olacağı dış
politikadaki muhtemel değişiklikleri tahmin edebilmek için önemlidir. Bu kapsamda Trump, Dışişleri
Bakanlığına Exxon Petrol Şirketi’nin üst düzey yöneticisi Rex Tillerson’u aday göstermiştir. Exxon’un
Rusya’da petrol şirketleri ile ilişkileri mevcuttur. 2011’de Arktik’teki kaynaklara erişim için Rus şirketi
Rossnef ile ortaklık kurmuştur.33 Tillerson'un adaylığı 23 Ocak 2017 tarihinde Senato Dış İlişkiler
Komitesinde 11 lehte ve 10 aleyhte oyla kabul edilmiştir. Nihai karar Senato tarafından önümüzdeki
haftalarda verilecektir. Tillerson Komitede yaptığı konuşmada Trump’un karşı çıktığı Trans Pasifik
Ortaklığına (TPP) destek vermiş ve Müslümanların ABD’ye göçüne karşı başlatılan çalışmalara
olumsuz yaklaşmıştır.34
Trump, Savunma Bakanı olarak emekli Orgeneral James Mattis’i aday göstermiştir. ABD
Senatosu ve Temsilciler Meclisi Mattis’in görevlendirilmesini onaylamıştır. Mattis; 2003’te Irak
işgalinde deniz komandolarına komuta etmiş, sonrasında Irak’ın bazı kentlerindeki Sünni direnişine
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karşı savaşı yönetmiş, 2010-2013 arasında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı olarak görev
yapmıştır. “Çılgın Köpek”, “Savaşçı Keşiş” gibi lakaplarla anılan Mattis, Pentagon’da sertliğiyle
tanınmıştır. Obama yönetiminin 2013’te İran ile yürüttüğü nükleer program görüşmelerine karşı
çıkmıştır.35 Mattis, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüm modelini desteklemekte ve İsrail’in
Filistin topaklarında yeni yerleşim yerleri açmasını eleştirmektedir.36 Bu noktada Trump’dan farklı
düşünmektedir. Mattis, İran’a karşı olumsuz bir bakış açısına sahiptir ve İran’ı Orta Doğu istikrarına
karşı El-Kaide ve IŞİD’den daha tehlikeli olarak görmektedir. Nükleer Anlaşma konusunda eleştirilere
sahip olmakla birlikte, ilişkinin koparılmasından yana değildir.37 Mattis’in ABD’nin Orta Doğu’da
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır ile iyi ilişkiler devam ettirmesinden yana
tavır aldığı dile getirilmektedir.38 Mattis, ABD’nin Orta Doğu’dan çekiliyor algısı yaratmasının da
yanlış olduğunu savunmaktadır.39 Suriyeli muhaliflere silah yardımı yapılmasına sıcak bakmaktadır.40
Mattis’in Rusya’ya karşı oldukça katı olduğu da dile getirilmektedir.
Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görevlendirdiği emekli Korgeneral Michael Flynn,
özel kuvvet ve istihbarat geçmişine sahiptir. 2011’de ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, 2012-2014 yılları
arasında ise Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü olarak görev yapmıştır.

2014 sonunda görev

süresinin bitmesine bir yıl kala emekli olmuş/olmak zorunda bırakılmıştır. Emekliliğinde sertlik yanlısı
ve astları dinlememe odaklı yönetim kusurlarının etkili olduğu iddia edilmiştir.41 Flynn, emekli
olduktan sonra yabancı hükümetler ve çok uluslu şirketler için istihbarat sağlayan bir şirket
çalıştırmaya başlamıştır. Bu şirketin Türkiye’de hükümet için de lobi ve istihbarat hizmetleri sunduğu
iddia edilmektedir.42 ABD’de seçim günü Türkiye’de hükümeti destekleyen yorumlarda bulunmuş ve
Gülen Cemaatini-FETÖ’yü eleştirmiştir. Ancak Türkiye’de darbe girişimi gecesi darbecileri öven ve
alkışlatan görüntüleri43 kafa karışıklığına neden olmuştur. Flynn’ın şirketinin Türkiye ile lobi
sözleşmesi sonrası taraf değiştirdiği iddia edilmektedir.44 Flynn’nın şirketi aracılığıyla Rusya’daki
oligarklarla ve Rus yöneticiler ile ilişkileri olduğu diğer iddialar arasındadır.
Dış politika tespiti için önemi olan bu üç görev yeri dışında diğer bakanların isimleri de
belirlenmiş ve onay süreçleri devam etmektedir.
Adalet Bakanlığına getirilen Jeff Sessions’un Türkiye’ye yönelik yaklaşımları, FETÖ başı Gülen’in
Türkiye’ye iadesi ve Rıza Sarraf yargılaması nedeniyle dikkate alınması gereklidir. Hukukçu bir
geçmişi olan Jeff Sessions ABD’nin özellikle diğer ülkelerde yürüttüğü askeri harekatlarda hukuka
uyulmasını ve askerlerin kötü muamelerinin araştırılmasını savunmuştur. Radikal İslamı tehdit olarak
algılamaktadır. 20 Ağustos 2016’da IŞİD’in Gaziantep’te yaptığı saldırlar üzerine yorumlarda
bulunurken “Türkiye’nin uzun yıllar istikrarlı ve güvenilir bir ülke olarak ABD ile yakın ilişkiler
yürüttüğünü, son dönemlerde giderek radikal İslamcı ideolojilerin etkisine girdiğini, bunun çok
tehlikeli olduğunu, ABD’nin Türkiye ile çalışmaya devam ederek tehlikeyi önlemesi gerektiğini
vurgulamıştır.45
Trump kabinesi hakkındaki yaygın algı; iş çevrelerinden, büyük zenginlerden oluşan, kendi
çıkarlarına önceleyen, hırslı, müzakereci ve pazarlıkçı bir gruptan yönetim oluştuğudur. Trump’ın
ABD tarihinin en muhafazakâr ve en zengin kabinesini teşkil ettiği dile getirilmektedir.46 Bu oluşum,

-9-

Merkez Strateji Enstitüsü
Rapor-20 A | Donald Trump Döneminde ABD'nin Küresel ve Orta Doğu Politikası| 27.12.2016

kısmen Bush döneminin yeni muhafazakar elit yapılanmasına benzetilmekle birlikte ideolojik ve dinsel
motivasyon farklıdır.
ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik politikalarının asıl planlayıcıları ve uygulayıcıları ise daha alt
düzeydeki sivil bürokratlar ve askerleridir. Bu kapsamda Merkez Kuvvetleri Komutanı General Joseph
L. Votel, 30 Mart 2016 tarihinde göre başlamıştır. Görev süresi normal şartlarda 2019’da
tamamlanacaktır. Votel’in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açıklamalarına Türkiye’de hükümet
makamlarınca sert tepki gösterilmiş ve darbenin arkasında olmakla suçlanmıştır.47
Şu ana kadar elde edilen verilerden Trump’un ABD dış politikasında genel olarak; eksik bilgi ile
karar verme, kararları sıklıkla değiştirme, aynı konuda çok tarafa söz verme, tahmin edilemezlik, kısa
dönemli çıkarlara odaklılık, insan hakları ve demokrasi ölçütlerini öncelememe ile niteleneceği tahmin
edilmektedir. ABD politika yapıcılarının güç zehirlenmesi, tarihsel perspektif noksanlığı, pragmatizm
ve bölgeye yabancılık gibi yapısal kısıtlılıklarından kaynaklanan strateji oluşturma sorununun
Trump'ın dış politikasındaki tutarsızlıkların yıkıcı etkilerini artırması beklenmektedir.
ABD dış politikasının temel unsurlarının değişmeyeceği ancak yöntemsel yaklaşımlarda
değişimlerin radikal ve büyük sonuçlar yaratabileceği, ABD sivil ve askerî bürokrasisi içerisinde
koordinesiz kararların ortaya çıkacağı, bunun ise Türkiye başta olmak üzere kırılgan dış politika
ilişkilerine sahip ülkeleri fazlasıyla etkileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin, Trump’un
yönetiminde olduğu ABD’ye koşulsuz güvenmekten ve büyük beklentilere girmekten ziyade dengeli,
bölgesel aktörleri ve komşularını önceleyen, iç huzura dayanan bir dış politikaya odaklanması
tercihten ziyade zorunluluk olarak belirmektedir.
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4. ABD'nin Trump Döneminde Muhtemel Küresel Politikası
Soğuk Savaş'ın ardından NATO'nun genişleme süreciyle Doğu Avrupa, Balkanlar ve
Kafkasya’yı; 11 Eylül saldırısının ardından Orta Doğu ve Orta Asya’yı şekillendirmeye çalışan ABD,
2011 başından itibaren güvenlik politikasını, küresel ağırlık merkezinin kaydığı Asya-Pasifik bölgesine
yöneltmeye başlamıştır.48 2020'ye kadar olan dönemde Asya-Pasifik bölgesinin önceliğinin devam
edeceği, bunu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Güney Amerika'nın takip edeceği
görülmektedir.49 ABD'nin "2014 Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme Raporu"na göre, ülke güvenliği
birbirine bağlı üç stratejik sütunda tesis edilmiştir. Bunlar; “ABD topraklarının savunulması”, “küresel
güvenliğin inşası” ile “güç gösterme ve kesin zafer” şeklinde belirlenmiştir. ABD'nin bu güvenlik
ihtiyaçlarını öncelikle yumuşak güç uygulamaları ve müttefikleri eliyle, petrol fiyatlarının ve doların
değerinin belirlenmesi ya da doğrudan ekonomik yaptırımlar yoluyla, özel kuvvetler ve siber
kapasitenin kullanıldığı örtülü operasyonlar ile ve son çare olarak ise hava kuvvetleri ağırlıklı askerî
operasyonlarla karşılamayı tercih edeceği değerlendirilmektedir. Trump döneminde de küresel
politikaya genel yaklaşımın değişmeyeceği, ancak ABD’nin müttefikleriyle külfet paylaşımı konusunda
ısrarlı olacağı anlaşılmaktadır.
4.1.

Asya-Pasifik
Küresel konuşlanma kapsamında ileri deniz kuvvetlerinin Asya-Pasifik bölgesi gibi kritik

alanlara konuşlandırılması, bu bağlamda 2020 yılına kadar ABD deniz unsurlarının yüzde 60’ının
Pasifik bölgesine kaydırılmasının planlanmış olması dikkat çekmektedir. Önümüzdeki dönemde AsyaPasifik bölgesindeki mücadelenin çok boyutlu olarak devam edeceği, bu kapsamda ABD’nin Çin’in
dengelenmesi ve kapsanması; Kuzey Kore’nin sınırlanması; Pakistan’ın istikrarının ve Hindistan ile
arasındaki dengenin korunması; Afganistan’ın bölgesel işbirliği mekanizmalarıyla bağlarının
artırılması; Avustralya, Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Tayland ile mevcut ittifakların
geliştirilmesi; Singapur, Malezya, Vietnam vb. ülkelerin savunma yeteneklerinin, özellikle füze
savunması, siber güvenlik, uzay teknolojileri, deniz güvenliği ve afetlerle mücadele alanlarında
geliştirilmesi ve ASEAN’ın desteklenmesine önem vereceği değerlendirilmektedir.
Trump döneminde Asya-Pasifik’te ABD, Çin ve Kuzey Kore’yi tek başına çevrelemekten ziyade
Japonya ve Güne Kore’nin daha fazla yük paylaşmasını isteyecektir. Trump yönetimi Asya-Pasifik’te
angajmanlarını azalttıkça Japonya, Güney Kore ve ASEAN ülkeleri askerî harcamalarını artıracaktır.
ABD’nin güvenlik garantileri radikal ölçüde azaldığında bölgede nükleer silah arayışları da
artabilecektir. Ancak her durumda Japonya silahlanma ve askerîleşme konularında anayasal
kısıtlamalarını gözden geçirerek, Çin’in karşında askerî güç olarak da belirecektir.
Çin, Trump yönetimine temkinli bir iyimserlikle yaklaşacaktır. Trump’un Tayvan Başkanı ile
telefon görüşmesi gibi geleneksel ABD diplomatik tutumu dışında göstereceği tavır ve açıklamalar
ABD-Çin ilişkilerini gerginleştirebilecektir. Ancak Trump’un insan hakları ve demokrasi konularında
duyarsız olduğu düşünülen yaklaşımının, ABD-Çin ilişkilerinde sıklıkla sorun yaratan insan hakları
ihlalleri ve benzeri sorunlara rahatlama getireceği düşünülmektedir. İki ülke arasındaki önemli
konulardan biri de Çin ürünlerine karşı ABD’nin sınırlayıcı gümrük tarifeleri uygulaması olacaktır.
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Trump yönetiminin Asya-Pasifik’i etkileyecek önemli bir uygulamasının Trans-Pasifik
Anlaşmasını (Trans-Pacific Partnership (TPP) onaylamaması veya anlaşma maddelerinde önemli
değişiklikler yapmasıdır. ABD katılmadığında TPP’nin bir değeri kalmayacaktır. TPP’nin yokluğu
ABD’nin bölgesel müttefiklerine özellikle Japonya’ya etkide bulunacaktır. Çin, Asya-Pasifik’te serbest
bölge ve ekonomik ortaklık inisiyatiflerini ele geçirecektir.
4.2.

Avrupa ve NATO
ABD’nin Avrupa ve NATO’ya desteğini devam ettireceği, İngiltere ile işbirliğini ve savunma

alanında ortaklığını güçlendireceği beklenmelidir. Donald Trump'ın seçim dönemindeki söylemlerinin
aksine, ABD'nin NATO ile ilgili sorumluluklarını ve Trans-Atlantik bağın muhafazası yönündeki
geleneksel politikasını sürdürmesi beklenmelidir.50 Bununla birlikte ABD yönetiminin geçen sene
NATO ülkelerinden sadece Estonya, İngiltere, Yunanistan ve Polonya'nın tutturabildiği GSMH'nın en
az yüzde 2'sinin savunma harcamalarına tahsisi51 ve savunma sorumlulukların adil paylaşımı
konusunda ısrarcı olması, hatta Avrupa’ya taahhütlerini azaltma tehdidini kullanarak NATO
ülkelerini savunma harcamasına ve yetenek edinmeye zorlaması muhtemeldir.
ABD Avrupa’ya güvenlik taahhütlerini gerçekten azalttığında ve NATO’nun kolektif savunma
sistemini zayıflattığında güç dengesini bozacak sonuçlar beklenmelidir. Öncelikle Rusya’dan tehdit
algılayan Polonya ve Baltık ülkeleri daha sıkı işbirliğine giderek ve savunma sistemlerini birleştirerek
cevap vermeye çalışacaklardır. Diğer kritik sonuçlardan birisi hiç şüphesiz ki Almanya’nın askerî
gücünü artırması olacaktır. Bu ise sadece Rusya değil Fransa tarafından da kaygıyla karşılanabilecek ve
I. Dünya Savaşı öncesinin silahlanma yarışını gündeme taşıyacaktır.
2017’de Avrupa’da başta Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere genel seçimler vardır.
AB’de daha fazla bütünleşmeye mesafeli bakan partilerin güç kazanması önemli bir olgudur. Bu tür
partiler seçimleri kazandıklarında veya koalisyon ortağı olduklarında Rusya’ya karşı daha yumuşak
politikaların izlenmesini isteyebileceklerdir. Bu durum Rusya’nın lehine çalışan stratejik bir avantajdır
ve Trump ile müzakerelerde Putin’in elini kuvvetlendirmektedir.
4.3.

Rusya Federasyonu
Trump'ın, halefi Obama'nın da kısmen tercih ettiği üzere Rusya ile ilişkilerinde ihtiyatlı

yakınlaşma politikasını devam ettireceği, Orta Doğu'da özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'deki Rus
nüfuzunun

artmasına göz

yumarken, Asya-Pasifik

stratejisinin

gereği,

Rusya'nın

Çin

ile

yakınlaşmasını engellemeye çalışacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, Ukrayna üzerinden
Rusya ile yaşanan sorunlarda ise Avrupalı müttefiklerinin yanında yer alması, halen Romanya,
Polonya vb. Orta ve Doğu Avrupa'daki üs ve yığınaklanmasını sürdürmekle beraber daha az gerilimli
hareket tarzlarını tercih etmesi beklenmelidir. Rusya'yı cesaretlendirecek olan bu durumun, yakın
gelecekte Litvanya'daki yüzde 27 oranındaki etnik Rus nüfusu üzerinden gerilimlerin yaşanmasına
neden olması ve iki ülke arasındaki ilişkileri sınaması beklenmelidir.
ABD'nin Çin'e yönelik politikasında Rusya'dan beklediği desteği alamaması durumunda bu ülke
ile ilişkilerini yeniden yapılandırması muhtemeldir. Bu durumda ise ABD, Rusya'nın Orta Doğu ve
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Doğu Akdeniz'de göz yumduğu genişlemesini kısıtlamaya çalışacaktır. Türkiye ile Rusya arasındaki
yakınlaşma ABD'nin bölgeye ve bu ülkeye yönelik politikasını önemli ölçüde etkileme kapasitesine
sahiptir.
Seçim kampanyası sırasında Putin’e karşı sıcak söylemler ile Rusya’nın siber saldırılar ile Hillary
Clinton’un elektronik postalarının deşifre edilerek Trump’un seçimi kazanmasına yardım ettiği
iddiaları dikkate alındığında Putin’in Trump ile ciddi konuları tartışmak için beklenti içinde olduğu
tahmin edilebilir.

Trump, Rusya’ya karşı yaptırımları gevşetmek, Putin ise Suriye’deki askerî

harekâtın şiddetini azaltmak kozlarına sahiptir. Bu tür kozlar liderler tarafından sınırlamaya maruz
kalmadan kullanılabilir ve iki ülke arasında diyalog yolunu açabilir mi? Trump’un açılımlar
yapabilmesinin sınırlamaları Putin’e göre daha fazladır. ABD ordusu ile CIA başta olmak üzere
istihbarat

birimlerinin

tarihsel

yönelimleri,

ABD

dışişleri

bürokrasinin

kurumsal

kültürü,

Cumhuriyetçi senatörlerin ve vekillerin geleneksel Rusya karşıtlığı ile Trump’un kabinesinde yer
alacak Rusya karşıtlarının; Rusya’nın Sovyet Sonrası Alanda (Yakın Çevre) serbest bırakılmasının
stratejik maliyetinin ve yüksek risklerinin farkında hareket edeceğini tahmin etmek zor değildir.
Trump’a göre dış politikada hareket serbestîsi daha fazla olan Putin’in de Ukrayna ve Kırım’da
tavizler verilmesinin yol açacağı stratejik risklerin farkında olduğu aşikârdır. Artan bir şekilde
Putinleşen Rus devleti, sosyo-ekonomik ve siyasal huzursuzluklarla çalkalanan iç kamuoyunu kontrol
altında tutmak için Batı’nın ve özellikle ABD’nin düşmanlaştırılmasına ihtiyaç duymaktadır. Dış
düşmanın ortadan kalktığı stratejik bir ortam Rusya’nın iç sorunlarıyla yüzleşmesi anlamına
gelmektedir. Bu ise başta Putin olmak üzere Rus yöneticilerin tercih etmeyeceği bir durumdur.
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5. ABD'nin Trump Döneminde Orta Doğu'daki Muhtemel Politikası
Trump döneminde ABD'nin Orta Doğu politikasının, ABD'nin bölgeye yönelik gelecek
öngörülerinde52 beklenenler çerçevesinde şekilleneceği değerlendirilmektedir. Bu öngörüler:
- Orta Doğu'daki otorite boşluğu ve istikrarsızlıkların küresel ölçekte yayılma potansiyeli
taşıdığı,
- 2030 yılına kadar küresel ölçekte asgari olarak yiyecekte %30, suda ise %40 civarında
gerçekleşecek olan ihtiyaç artışında Afrika'dan sonra en hassas ikinci bölgenin Orta Doğu olacağı,
- Önümüzdeki 15-20 yıl içinde bölgede halen olduğu üzere devlet dışı, ulus-altı ve şehirlerden
oluşan aktörlerin artış kaydedeceği ve bu durumun yönetimde otorite boşlukları yaratacağı,
- Bölgede artış gösterme eğiliminde olan iç savaşların neden olacağı parçalanmaların uluslararası
sistemi tehdit edebilme riskini taşıdığı,
- İran'ın nükleer silah üretmesi halinde bölgenin son derece istikrarsız bir geleceğe doğru
yöneleceği, buna karşın, İsrail sorunun ılımlı yönetimler eliyle çözümlenmesi halinde istikrar ve
güvenliğin sağlanmasında önemli aşamalar kaydedilebileceği,
- Küresel entegrasyon ve istikrar için işbirliğinde, Orta Doğu'nun Güney Asya ile birlikte en zayıf
bölgeleri oluşturduğu ana başlıklarından oluşmaktadır.
Bu çerçevede, ABD'nin petrol ve enerji hatları ile İsrail'in güvenliği ve radikal dini gruplarla
mücadele

esasına

dayanan

Orta

Doğu

politikasında

herhangi

bir

değişikliğe

gitmesi

beklenmemektedir. Ancak ABD'nin ulusal güvenliği bakımından Orta Doğu Soğuk Savaş ve sonrası
dönemdekinin aksine orta değerde görülmektedir. Obama yönetiminin ikinci döneminde benimsenen
bölge için "yönetilebilir istikrarsızlık" ya da "sürdürülebilir sınırlı kaos" ortamı tercihinin devam etmesi
olasıdır. Hiçbir aktörün tek başına üstünlük sağlayamadığı bir ortam yaratmak suretiyle bölgeyi
kontrol etmek adına ABD'nin Rusya ve PYD ile işbirliği yapmak suretiyle aktörleri çeşitlendirdiği
görülmüştür.
Orta Doğu’da İran ve Türkiye mücadelesi sertleştikçe ABD ve Rusya’nın dışarıda kalması
mümkün değildir. Rusya bu gerginliği ve çatışmayı ABD ile jeopolitik pazarlık için kullanacak, hatta
pazarlık gücünü artırmak için her iki tarafa da yardım ederek çatışmayı derinleştirmeye çalışacaktır.
5.1.

İran
İran'ın nükleer programını kontrol altına alan ve 20 Ocak 2015'te yürürlüğe giren Nükleer Eylem

Planı Anlaşması, İran'a uzunca bir süredir uygulanan ambargonun uluslararası şirketler üzerinde
yaratmış olduğu olumsuz etkisinin aşılmasına henüz yeterince yardımcı olmamıştır. Trump'ın, seçim
kampanyası esnasında bu anlaşmayı bir hata olarak gördüğünü ifade etmesi, İran'a örtülü olarak
uygulanmaya devam eden izolasyon politikasının bir müddet daha devam edebileceği, Irak hükûmeti
üzerindeki nüfuzunun sınırlandırılabileceği, İran'ın geliştirdiği füzelerin denetimine yönelik kontrol
rejiminin gündeme getirilebileceği,53 ABD'nin Orta Doğu'daki diğer geleneksel müttefiki olan Suudi
Arabistan'ı İran'a karşı silahlanmaya teşvik edebileceği yönündeki ihtimalleri güçlendirmektedir.
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Bununla beraber ABD'nin İran'a yönelik hasmane politikalarının, Rusya ve Çin'in İran'a sağladığı
destek nedeniyle bazı ekonomik yaptırımlar dışında yıkıcı olamayacağı görülmektedir.
Trump’un İran ile nükleer anlaşmayı tamamen ortadan kaldırması beklenmemektedir. İran da
içteki farklı fikirlere karşın anlaşmanın devamından yanadır. Bu şekilde dış yatırım ve ticaretin artması
mümkün olmaktadır. Tahran, uluslararası topluma ve özellikle AB karar vericilerine yönelik ve anlaşma
esaslarına uyduğu yönünde kamu diplomasisini artıracaktır. Bu şekilde ABD’nin anlaşmadan
çekilmesini ve yaptırımların tekrar gündeme gelmesini engellemeye çalışacaktır. Stratejik olarak ABD ve
İran nükleer program anlaşmasından çekilerek Körfez bölgesinde çatışmayı amaçlamayacaktır. Bunun
yerine, bir taraftan program vasıtasıyla İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini sınırlandırırken diğer
taraftan başta İsrail olmak üzere İran'ın Orta Doğu'ya yönelik eylemlerini yönlendirmeyi tercih
edecektir.
5.2.

İsrail
ABD'nin İsrail'in güvenliğinin garantörlüğüne ve Filistin yönetimi ile olan barış görüşmelerinde

İsrail'in yanında hareket etmeye devam etmesi beklenmektedir. Seçim kampanyasının başlangıcında
verdiği mesajların aksine, müteakiben yapılan açıklamalarda yeni ABD yönetiminin İsrail ile olan
Mutabakat Muhtırasında (MOU-Memorandum Of Understanding) bulunan sınırlılıkları aşacak askerî
yardımlarda bulunacağı, BM'de İsrail aleyhine getirilen bütün kararları veto edeceği, BM İnsan Hakları
Konseyi'ne sağladığı desteği sınırlandıracağı, Büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşıyacağı beyan
edilmiştir.54 ABD İsrail’i desteklemeye devam edecek ancak İsrail’in Araplarla ABD’nin arasının
bozulmasına neden olabilecek sınırı aşan politikalarına olumlu yaklaşmayacaktır. Aslında bu
Trump’un kişisel tercihlerinin ötesinde reel-politik bir zorunluluk olarak uygulamaya konulacaktır.
5.3.

Mısır

Mısır'da Mursi'nin devrilmesi ile somutlaşan "Ilımlı İslam" projesinin sonlandırılması kalıcıdır.
ABD’nin Sisi hükümetine dolaylı desteğine devam etmesi, buna karşılık olarak Mısır yönetiminin
İsrail'e tehdit yaratmayan politikasının sürmesi beklenmektedir.
5.4.

Türkiye
Türkiye ile kurulmaya çalışılan "model ortaklık" projesi uzunca bir süre önce sonlandırılmıştır.

Türkiye'nin teorik olarak var olan ve retorik ağırlığı yüksek bölgesel liderlik hırsı ABD tarafından bir
tehdit olarak algılanmaktadır.55 İki ülke arasında iniş ve çıkışlarla dolu geçmiş ilişkilerde örneğine az
rastlanılan ölçüde yaşanan karşılıklı güvensizliğin en az yansıdığı unsur, demokratik, laik
Cumhuriyet'in değerlerini benimseyen kurumsal yapısı nedeniyle, TSK olarak görülmektedir. Mevcut
gerilimlere rağmen, TSK'nın ABD güvenlik bürokrasisi üzerindeki itibarı yüksektir. Bu durum önemli
ölçüde Türk Ordusu'nun NATO'daki konumundan kaynaklanmaktadır. ABD Türkiye ilişkilerindeki
güven bunalımının, FETÖ Elebaşı’nın Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmemesi ve Türkiye'nin aynı
zamanda Avrupa Parlamentosu ve AB ile yaşadığı demokratikleşme sorunları nedeniyle yakın
gelecekte devam etmesi muhtemeldir. Bu süreçte ABD'nin, İran'a uygulanan ekonomik ambargonun
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ihlal edilmesi konulu Rıza Zarraf davasının Türkiye’de yöneticilerle ilişkilendirilmesi ve Türkiye'nin
radikal İslamcı gruplara destek sağladığı iddialarının gündemde tutulması olasıdır.
ABD-Türkiye ilişkilerinin tarihsel seyrinde, ABD’de yönetimde hangi partinin olduğu ve
başkanın kimliği radikal farklılıklar yaratmamıştır (Tablo-1). Demokratlar döneminde insan hakları
ihlalleri ve antidemokratik eğilimler nedeniyle eleştiriler arttığı gibi bir algı var olmasına karşın bu tam
olarak doğruyu yansıtmamaktadır. Örneğin 12 Eylül darbesine ABD Demokrat Jimmy Carter yönetimi
olumsuz tepki vermemiş, PKK elebaşı Öcalan, Demokrat yönetim döneminde Türkiye’ye teslim
edilmiştir. Cumhuriyetçi yönetimlerin Türkiye ile daha yakın ilişkiler yürüttüğü düşünüşü de önemli
hata payları içermektedir. 1970’lerin ortasında başlatılan silah ambargosu kararı Cumhuriyetçi
başkanlar tarafından alınmış ve uygulanmıştır. 2003-2009 döneminde başta Irak’ta Türk askerînin
başına çuval geçirilmesi olayı olmak üzere ikili ilişkilerde yaşanan krizlerde Cumhuriyetçi Bush
yönetiminin yaklaşımları etkili olmuştur.
Tablo-1: Türk-ABD İlişkilerinde Önemli Dönüm Noktaları ve ABD Başkanları
Türk-ABD ilişkilerinde Türkiye’yi Etkileyen Olay
ve Gelişmeler

ABD’de Başkan ve Partisi

Wilson Prensipleri ilanı, 8 Ocak 1918.

Thomas W. Wilson (Demokrat Parti)

Truman Planı, 1947.

Harry S. Truman (Demokrat Parti)

İncirlik Üssü inşaatının başlaması, 1951.

Henry S. Truman (Demokrat Parti)

Türkiye’nin NATO’ya girişi, 1952.

Henry S. Truman (Demokrat Parti)

Türkiye’de 1960 Darbesi.

Dwight Eisenhower (Cumhuriyetçi Parti)

Johnson Mektubu, 1964.

Lyndon B. Johnson (Demokrat Parti)

12 Mart 1971 Muhtırası.

Richard Nixon (Cumhuriyetçi Parti)

Türkiye’ye Silah Ambargosu.

Richard Nixon+ Gerald Ford (Cumhuriyetçi
Parti)

1980 Darbesi

Jimmy Carter (Demokrat Parti)

Muavenet’in vurulması, 2 Ekim 1992.

George H.W. Bush (Cumhuriyetçi Parti)

Öcalan’ın yakalanması, 1999.

Bill Clinton (Demokrat Parti)

1 Mart Tezkeresi Reddi ve Türk Askerlerine Başına
Çuval Geçirilmesi, 2003.

George W. Bush (Cumhuriyetçi Parti)

Irak işgali sonrası kriz dönemi.

George W. Bush (Cumhuriyetçi Parti)

Ermeni Soykırım İddialarının Temsilciler Meclisi
Dış ilişkiler Komisyonunda Kabulü, 10 Ekim 2007.

George W. Bush (Cumhuriyetçi Parti)
George W. Bush (Cumhuriyetçi Parti)

TSK’ya karşı Kumpas davaları, 2007-2013.

Barack Obama(Demokrat Parti)

15 Temmuz Darbe Girişim ve Fetullah Gülen Krizi.

Barack Obama(Demokrat Parti)

Gerçekte iki ülke ilişkilerinde Soğuk Savaş döneminde savunma işbirliği kapsamında ve Sovyet
tehdidine karşı tek boyutlu yürüyen ilişkiler, 1990 sonrası konular çeşitlendikçe kırılganlaşmıştır.
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Soğuk Savaş’ın tehdidi iki ülke için de beka derecesinde önemliydi ve tarafları karşılıklı bağımlılık
içine sokuyordu. Soğuk Savaş sonrasının ve özellikle 2010’ların sorunları Türkiye için beka derecesinde
önemli iken ABD için büyük stratejik resmin küçük parçalarıdır. Önem dereceleri zamansal ve
mekânsal bağlamda değişmekle birlikte ikincil ve üçüncüldür. Oysa Türkiye, ABD’nin gözünde hala
birincil önemde olduğunu düşünmektedir. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durumun Trump
döneminde daha açık olarak ortaya çıkma olasılığı yüksektir.
5.5.

Irak
ABD, 2003’te işgal ettiği Irak’ta amaçladıklarını tam olarak gerçekleştiremeden 2010’da buradan

çekilmiştir. 2014’te patlak veren IŞİD krizi ABD’ye yarım bıraktıklarını tamamlamak için fırsat
sağlamakla birlikte, küresel stratejik ortamda özellikle Doğu Avrupa’da ve Pasifik’te ortaya çıkan ve
kontrolünde olmayan gelişmeler ile kendisinin değişen küresel öncelikleri nedeniyle bölgede yeterli
kapasite bulundurmakta zorlanmaktadır. Kapasite kısıtlılığı, Irak’ta Merkezi Yönetim ile Kürt Bölgesel
Yönetiminin kontrolünden kısmen çıkarak İran ve Türkiye’nin etkisine açık hale gelmesine yol
açmıştır. ABD, Irak Merkezi Yönetiminin İran’ın tam kontrolüne girmesini ve İran-Irak ittifakının
ortaya çıkmasını engellemeye çalışmaktadır. Diğer taraftan Kürt Bölgesel Yönetiminin de Türkiye’nin
tam kontrolünde olmamasını amaçlamaktadır. Bu nedenle her iki aktöre de siyasi ve askerî destek
sağlayarak İran ve Türkiye’ye bağımlılıklarını azaltmaya ve güç dengesi kurmaya çalışmaktadır.
ABD’nin yaratmaya çalıştığı güç dengesinin önemli bir bileşeni Sünni dinamiğin geleceğidir. Bu
kapsamda IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye ve Irak’ta Sünni aşiretlere askerî ve ekonomik yardım
yaparak bölge ülkelerinden ve IŞİD’den bağımsızlaşmış yapılanmalar ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.
Bu kapsamda IŞİD sonrası Musul’un içinde olduğu Ninova’nın siyasi ve idari statüsünün yeniden
belirlenmesi, IŞİD’in bırakacağı güç boşluğunu dolduracak Sünni grupların belirlenmesi ABD için
önemli gündem maddesidir. ABD’nin Irak’ta diğer bir vasıtası Kürt yapılanmasıdır. Şii ve Sünni
mücadelesinde bir denge unsuru olarak gördüğü Kürt Bölgesel Yönetimini desteklemeye devam
etmesini, Kürt Bölgesel Yönetiminin bağımsızlık çabalarında ekonomik ve askerî destek sağlamaya
çalışarak ihtiyatlı olumlulukla hareket etmesini, Kuzey Irak Kürtleri ile Suriye Kürtleri ve bu kapsamda
PYD arasındaki ilişkileri düzeltmeye çalışmasını beklemek gerekir.
ABD ve Rusya’nın etki alanları bağlamında Suriye ve Irak aynı denkleme yerleştirildiğinde,
ABD’nin Irak’ı kendi etki alanında gördüğü ve Rusya’nın Irak’a nüfuz etme çalışmalarına olumlu
yaklaşmayacağı düşünülmektedir. Buna karşın ABD'nin, Rusya’nın Suriye’deki etkisini artırmasını
birçok nedenle desteklemeye devam edeceği görülmektedir.
5.6.

Suriye
2011’e kadar Suriye, ABD açısından Bush döneminde kavramsallaştırılan Şer Ekseni’nin

parçalarından biriydi. İran ile birlikte İsrail’in güvenliğine, Lübnan’daki kırılgan istikrara ve bölgedeki
genel güç dengesine önemli tehdit oluşturmaktaydı. ABD, Suriye’yi İran ile birlikte Hizbullah ve
Hamas’ın patronları olarak değerlendiriyordu. Suriye içinde yaşananlar ise ABD’yi fazla
ilgilendirmiyordu.
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ABD, 2011’de başlayan Suriye krizini, rejimin değişmesi için fırsat olarak gördü. Ancak bu
dönem ABD’nin Orta Doğu’dan ve Afganistan’dan kuvvetlerini çektiği, iki büyük işgalde yorgun
duruma düştüğü bir döneme denk gelmişti. ABD, Esad rejiminin değişmesini istemekle birlikte kendisi
askerî olarak katılmadı; fakat yerel ve bölgesel aktörleri teşvik etti. Bölgesel aktörlerin amaçları kendi
yaklaşımlarından farklılaştıkça, kendi yerel muhalefetini yaratmaya çalıştı. Eğit-Donat çabaları,
muhalif unsurları bir araya getirme, silah yardımı yapma bu çabanın sonucuydu. Ancak bunların
hiçbiri işe yaramadı. BMGK’da Rusya ve Çin vetosunu aşamadığından BM dışında Suriye’nin Dostları
gibi mekanizmalara yöneldi. Esad’ın kimyasal silahlarının imhasıyla birlikte Rejim değişikliği ısrarını
değiştirdi ve başta IŞİD olmak üzere Cihadist yapıların yarattığı tehdide öncelik verdi.
ABD’de Obama yönetimi, Suriye’de güvenli bölge söylemlerine de başlangıçtan itibaren BMGK
kararı alınmasının imkânsızlığı, bu tür bölgeler tesis etmenin yüksek askerî ve ekonomik maliyeti ve
büyük askerî kapasite gerektirmesi, Rusya ve İran ile çatışma olasılığı nedenleriyle karşı çıkmıştır.
Trump’ın görevi almasıyla birlikte Suriye’de ABD-Rusya işbirliğinin artacağı, Esad’lı bir geçiş
dönemini içeren siyasi çözüme ulaşılabileceği beklentileri artmıştır. Ayrıca Suriye’de güvenli bölgeler
tesis edilmesi bir kez daha gündeme gelmiştir. Trump, çatışma içinde sıkışan sivillere insani yardım
için Suriye’de güvenli bölgeler kurulacağını dile getirmiştir.56
5.7.

Körfez Ülkeleri
Suudi Arabistan'da yönetime yakın bazı zenginlerin El Kaide ve IŞİD'e finansal ve lojistik destek

sağladığının ABD tarafından saptanmasının57 ardından bu ülkeye olan güven önemli ölçüde azalmıştır.
Başkan Obama'nın veto etmesine rağmen Senato'nun 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını
kaybedenlerin ailelerinin Suudi yönetimi aleyhine dava açmasına izin veren kararı58 bu kapsamda
politik bir misilleme niteliği taşımaktadır. Aynı durumda olan Katar, kısa süre içinde reaksiyon
göstererek ABD politikaları doğrultusunda hareket ettiğinden bu yaptırımlardan sakınmıştır. Yakın
gelecekte Suudi Arabistan'la terör örgütlerine destek gerekçesiyle, petrol fiyat politikasında ABD
taleplerinin karşılanmasını amaçlayan bazı gerilimler yaşanabileceği, Katar'ın bölgedeki rolünü
artıracağı ve Körfez İş Birliği Konseyi ile ilişkilerinin önem kazanacağı, ABD'nin Körfez Bölgesindeki
35.000’den fazla askerî personel mevcudiyetini devam ettireceği, "ortak çalışma grubu" adıyla anılan
bölgesel bir kuvvetin oluşturulabileceği değerlendirilmektedir.
ABD’nin Orta Doğu’yu daha düşük öncelikli olarak değerlendirmesinin, güvenlik tehditleri
algılayan bölgesel aktörlerin çeşitli stratejiler geliştirmesine, ittifak yapıları kurmasına ve silahlanma
çabalarına hız vermesine neden olabileceği düşünülmektedir. ABD’nin bu tür ittifakları teşvik edeceği
tahmin edilmektedir.
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6. Orta Doğu'da Küresel, Bölgesel ve Yerel Aktörlerin Çıkarları ve Yaklaşımları
Orta Doğu’da 2016’ya kadar şekillenen ve gelecekte belirginleşmesi düşünülen bölgeyi etkileyen
dinamikleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
ABD’nin ve Rusya’nın askerî ve siyasi olarak sınırlı hamlelerine karşın genel olarak küresel
güçlerin varlığı ve etkisi göreceli olarak azalmaya devam etmekte, sayısı artan bölgesel güçlerin
simetrik ve asimetrik kapasiteleri gelişmektedir. Bölgede devlet altı ve devlet üstü dinamikler sınır
aşmakta ve dar bölgenin sorunu kısa sürede tüm bölgenin sorunu haline gelmektedir. Bu itibarla Orta
Doğu alt bölgeleri olmayan standart bir Bölgesel Güvenlik Kompleksine (Regional Security Complex
(RSC) dönüşmektedir. Bölgeyi standart RSC yapan temel dinamik, küresel güçlerin herhangi birisinin
bölge içi tüm ilişkileri düzenleyecek kapasite ve niyetten yoksun olması ve bölge içinde en az dört
bölgesel gücün varlığıdır.
ABD’nin 2011’de Irak’tan çekilmesi ve Körfez’deki gücünü azaltması temel faktörlerden birisidir.
Belirli ölçülerde fiziksel kapasiteye sahip bölgesel aktörler, 2010’dan itibaren küresel büyük güçlerden
bazı alanlarda bağımsızlaşmaya başlamıştır. Diğer bir deyişle küresel güçlerin bölgede hala etkisi
olmakla birlikte, bu baskın bir etki değildir. Bölgenin düzenleyici iki temel ilkesi anarşi ve kendine
yardım olarak şekillenmektedir. Söz konusu özellikler bölgeyi standart güvenlik kompleksine
yaklaştırmaktadır.
6.1. Küresel Aktörler
Önceki dönemlere göre etkileri azalmakla birlikte, siyasi ve askerî hamlelerle Orta Doğu’da yarıoyun değiştirici olan başta ABD ve Rusya olmak üzere küresel aktörlerin çıkarlarının örtüşen ve
çatışan unsurları bulunmaktadır (Tablo-2). Bölge dışı aktörlerin tamamı enerjinin piyasalara akışının
devamı konusunda hemfikirdir. Ancak bölgedeki enerjiye bağımlı olanlarla olmayanlar açısından
durum farklıdır. ABD açısından kendi ihtiyacını bölgeden karşılamaktan ziyade küresel sistemin
devamı için enerji akışının sekteye uğramaması, bölgede enerji zengini ülkelerin ittifak halinde tekelci
bir yaklaşıma sahip olmaması, ABD kontrolündeki çok uluslu firmaların etkinliğinin devamı
önemlidir. Rusya da bölgedeki enerji kaynaklarına ihtiyaç duymamakta; ancak asıl kaygısı enerjinin
Avrupa’ya daha ucuza ve güvenli yoldan ulaştırılarak kendisinin Avrupa üzerindeki avantajlı
durumunun değişmesidir. Çin, AB ve Japonya için enerji akışı ve arzı güvenliği öne çıkmaktadır.
Orta Doğu’nun 2011’den beri içinde yaşadığı kriz ortamında da küresel aktörlerin çıkarları
benzer kalmıştır. ABD, yıllardır tesis ettiği güç dengesinin herhangi bir aktör lehine değişmemesini
amaçlamaya devam etmekte, bölgede güçlü bir ittifak sisteminden endişe duymaktadır. 2003 sonrası
İran lehine bozulan güç dengesini Türkiye, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün’e destek
vererek korumaya çalışırken Kürt dinamiğine de güç kazandırmaya çalışmış, İran ve Şii eksene karşı
ılımlı Sünni İslam’a alan açmıştır. 2010 Arap Baharı ile Sünni ülkelerin Müslüman Kardeşler eğilimli
yükselişinin güç dengesini bozmaya başladığını, Selefi-Vahabi yapılanmaların güç kazandığını
görerek, Mısır’da Müslüman Kardeşlere karşı darbeye ciddi tepki göstermemiş, İran’ı nükleer program
anlaşmasıyla küresel ticarete sokarak konumunu güçlendirmiş, Esad rejimine yönelik ciddi bir havakara harekâtına kalkışmamıştır.
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Stratejiler

Hedefler
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-Körfez ülkeleri ile işbirliğine devam
etmek

-Mısır’ın Sünni ittifak sistemine dahil
olmasına engel olmak

-Sünni ittifaka engel olmak

-Şii eksenin genişlemesini engellemek,

-Rusya’nın bölge sorunlarına daha fazla
kaynak ayırmasını sağlayarak 1980’lerin
Afganistan sendromunu yaşatmak, ancak
üslenme kazanımlarını sınırlamak

-Radikal İslam ile mücadeleye
destek verme

-Cihadist terörle mücadele

-Hazar ve Orta Doğu enerji
kaynaklarının Türkiye
üzerinden Avrupa’ya taşınarak
kendine olan bağımlılığın
azaltılmasını engelleme

-Irak Merkezi Yönetimiyle silah
anlaşmaları ve siyasi destek
yoluyla etkisini artırma

-Türkiye ve bölge ülkelerine
maddi yardım kozunu

-Sınır ve deniz güvenliği
sağlayarak mülteci girişlerini
engelleme

-Irak ve Suriye’de Kürtlere
destek sağlama,
bağımsızlıklarını ve federe
yapılarına siyasi, ekonomik ve
kültürel destek sağlama

-İran ile işbirliğine açık olma

-Suriye’den Avrupa’ya yönelik
mülteci krizini kötüleştirme
-Suriye’de PYD’yi destekleme

-Bölge ülkelerine destek
sağlama

azaltma

-Bölge ülkeleri ile dengeli
ilişkiler yürütme

-Ekonomik yatırımlarını
artırma

-Krizlere askeri olarak
müdahile olmama

-BM’deki veto gücünü
kullanma

-Orta Doğu krizlerine askeri
olarak dahil olmadan siyasi ve
ekonomik kazançlar sağlama

-Yabancı terörist savaşçılarının
Avrupa’ya dönmemesini
sağlama
-Mülteci krizinin etkilerini

-ABD ile küresel mücadele
yürütme

-ABD ve Rusya’nın Orta
Doğu’da meşgul olmasını
sağlama ve Asya-Pasifik’te
çevrelemeden kurtulma

-Orta Doğu’daki çok uluslu
şirketlerinin yatırımlarının
güvencesini sağlama
-Rusya’nın ekonomik olarak
Orta Doğu’ya saplanmasını
sağlama

-Orta Doğu enerji
kaynaklarına erişime devam
edebilme

Çin

-Orta Doğu enerji
kaynaklarına güvenli şekilde
erişime devam etme

AB

-Suriye’de rejime siyasi-askeri
destek verme

- Orta Doğu’daki çok uluslu şirketlerinin
yatırımlarının güvencesini sağlama

-İkili çevreleme: İran’ı sınırlamak ve
çevrelemek, Türkiye’yi sınırlamak ve
çevrelemek

-AB’yi bölme ve caydırma

-Rusya ile jeopolitik mücadeleyi yürütme

-ABD’nin küresel hâkimiyetini
geriletme

-ABD’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinin
devamını sağlama
-NATO’yu bölme ve caydırma

-Suriye’deki üssünü koruma ve
yeni üsler kurma, etkisini
artırma

-1990’lar sonrası kaybedilen etki
alanlarını tekrar ele geçirme,

Rusya Federasyonu

-Bölgesel güç dengesinin devamının
sağlanması

- Küresel piyasalara enerji akışının
devamı

- İsrail’in bekasının sağlanması

ABD

Tablo-2: Orta Doğu’da Küresel Güçlerin Hedefleri ve Stratejileri
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ABD, bölgede Sünni veya Şii eksenlerinin mücadelesini hem Irak hem de Suriye’de Kürt
dinamiğinin gelişimini destekleyerek dengelemeye çalışmaktadır. Bu destek Obama yönetiminin
tercihinden ziyade 1990’lardan itibaren çok sayıda Demokrat ve Cumhuriyetçi başkanı kapsayan bir
tarihselliğe sahiptir. Trump döneminde de fazla değişmesini beklememek gerekir. ABD’nin Irak’taki
Kürt gruplarla etkileşimi yarım yüzyıla yaklaşmaktadır. ABD açısından yapılan yatırım büyük,
kurulan ilişki güçlüdür. Üstelik Washington’un Kürtleri gittikçe Sünni ve Şii eksende İslamileşen Orta
Doğu siyasetinde seküler bir denge unsuru olarak görüyor olması şaşırtıcı değildir.
Rusya, ABD ile birçok noktada farklı Orta Doğu politikası izlese de Kürt dinamiği konusunda
benzer yaklaşımlara sahiptir. Nitekim Suriye’de PKK uzantısı PYD’nin, Moskova’da dış temsilciliği
bulunmaktadır.59 Rusya, Suriye’de IŞİD’e karşı PYD/YPG’ye hava harekâtı ile destek vermiştir. Esad
rejimi ile PYD/YPG arasında örtülü ve açık işbirliğinde Rusya’nın da etkisi olduğunu kabul etmek
gerekir. Rusya da ABD gibi radikal İslami gruplardan ve Selefi/Vahabi yapılardan rahatsızlık
duymaktadır. Nitekim Türkiye, İran ve Rusya arasında Halep’ten sivillerin tahliyesi ve Suriye’de siyasi
çözüme yönelik ABD’yi dışarıda bırakan ve Türkiye’de büyük beklentiler yaratan 20 Aralık 2016 tarihli
üçlü görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarda Rusya’nın Suriye’de rejim değişimine karşı çıkarak
terörle mücadeleye vurgu yapması60 Rusya’nın bu yaklaşımını doğrulamaktadır. Bu kapsamda ABD ve
Rusya’nın IŞİD’in ve El Nusra’nın etkisizleştirilmesi konusunda çıkarları örtüşmektedir.
Rusya’nın Doğu Akdeniz’de askerî varlık bulundurabileceği iki bölgesi mevcuttur: Suriye
kıyıları ile Kıbrıs Rum Kesimi. Suriye’de Tartus’daki varlığını devam ettirirken yeni üs kolaylıklarını
garanti altına almayı amaçlamaktadır. Bunun garantisi Esad rejimi veya başka bir Nusayri ağırlıklı
yönetimin devamıdır. Böyle bir rejimin bekası için Lazkiye-Tartus bölgesine stratejik derinlik sağlayan
Şam-Halep hattının da elde bulundurulması zorunludur. Diğer bir zorunluluk ise Suriye’nin geri
kalanında özellikle Türkiye’ye sınır bölgelerinde Kürt federe ya da bağımsız devleti yaratılmasıdır.
Rusya, Suriye Kürt federe devleti/bağımsız devletini destekleyerek, Türkiye ve kendi etkisinde
varlığını sürdürecek rejim arasında tampon oluşturabilir.
Rusya diğer taraftan Suriye krizine siyasi ve askerî olarak girmekle, yakın çevresindeki-özellikle
Kırım, Ukrayna ve Baltık bölgesindeki- mücadeleyi Orta Doğu’ya taşımış, ABD ve Avrupa’ya karşı
mülteci krizinin derinleştirilmesi, Suriye’de ABD ve Avrupa’nın konumunun zayıflatılması için
kaldıraç edinmiştir. Suriye’de insani dramı ağırlaştırarak ABD ve Avrupa’yı Ukrayna ve Kırım
nedeniyle uyguladıkları yaptırımlardan taviz vermeye zorlamaktadır. Rusya, ABD ve Avrupa ile
mücadele ederek kendi iç kamuoyunu da birleşik tuttuğunu düşünmektedir.
Diğer küresel aktörlerden AB, genel hatları ile ABD ile birlikte hareket ederken özellikle mülteci
krizi nedeniyle Rusya’nın manevralarına karşı daha hassastır. Çin, ABD ve Rusya’nın bölgeye daha
fazla angaje olmasından fazlasıyla memnundur.
6.2. Bölgesel Aktörler
Orta Doğu Bölgesel Güvenlik Kompleksi içinde kapasite dağılımını hesaplayabilmek kolay
değildir. Suudi Arabistan, İran, Türkiye ve İsrail dört önemli güçtür (Tablo-3). Irak ve Suriye’nin
geleceği orta vadede belirsizliğini korumaya adaydır. Özellikle Suriye’nin, mevcut iç savaşa siyasi
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çözüm bulunsa bile, yeniden inşası on yıllar alacağından bölgesel güç olarak dikkate alınması zordur.
Mısır’ın iç sorunlarını çözerek 2011 öncesi konumuna yükselmesi zamana ihtiyaç göstermektedir. Mısır
ve Irak’ın Orta Doğu’da sınırlı etki yaratma kapasitesine sahip olduğu varsayılmaktadır. Mısır,
toparlanma olasılığı daha yüksek olduğundan Tablo-3’e eklenmiştir. Başta Katar olmak üzere Suudi
Arabistan dışındaki Körfez ülkelerinin mali güçlerinin sınırlı etki yaratma kapasitesini de dikkate
almak gereklidir, ancak bu ülkeler bölgesel güç olarak nitelendirilmemektedir.
Tablo-3: Orta Doğu’da Bölgesel Güçlerin Mukayesesi
Türkiye

İran

Suudi
Arabistan

İsrail

Mısır

79,6

80,6

32,1

8,1

93,3

2

3

5

1

4

751

386

618

306

28663

Kişi Başı Milli Gelir
(Nominal) ($)64

9.680

4.982

20.667

36.657

3.36565

Rezerv66 (Milyar $)

94

115-12567

744

91

15

Enerji kaynakları

Dışa bağımlı

İhracatçı

İhracatçı

Kısmen dışa
bağımlı

Yeterli

Savunma Bütçesi
(Milyar $)68

15,2

1,.2

87,1

16,1

5,4

Aktif Asker Sayısı69

410.000

45.000

235.000

160.000

470.000

Uzun Menzilli Füze

-

Var

-

Var

-

207

137

245

243

427

-

-

-

-

-

194

398

55

65

319

Uçak Gemisi

-

-

-

-

-

Nükleer Silah

-

?

-

+

-

+

++

-

+++

-

+

++

-

+++

--

-

-

Nüfus61 (Milyon)
Eğitim Düzeyi
Sıralaması
GSMH (Nominal)
(Milyar $)62

Av-Bombardıman
Uçağı
Stratejik
Bombardıman Uçağı
Muharip Gemi

Askerî Teknolojik
Kendi Kendine
Yeterlilik
Toplumsal
Dayanıklılık
Kolektif Güvenlik
Mekanizmaları

Körfez
NATO

-

İşbirliği
Örgütü?

Bu tablodaki değerlere puan vererek sıralama çıkarmak yanıltıcı olabilecektir. Genel bir bakış
açısıyla beş bölgesel güç içinde İsrail, Türkiye ve İran’ın öne çıktığı görülmektedir. Ancak hiçbir güç
tek başına bölgenin uluslararası ilişkilerini yönlendirebilecek durumda değildir.
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Türkiye’nin, 2000’lerin ortasından itibaren artan bir şekilde Orta Doğu’ya dâhil olması süreci
Suriye krizi ile geri dönüşü zor bir aşamaya evirilmiştir. İran, Batı ile nükleer program krizini kısmen
çözerek, bölgesel rolünü artırmaya başlamıştır. İran’dan ve genel olarak Arap Baharı sürecinin yaydığı
dönüşüm taleplerinden rahatsız olan Suudi Arabistan arayış içindedir.
Orta Doğu RSC’si uzun bir süre temel olarak çatışmayla şekillenmeyle devam edecektir.
Çatışmanın devletlerarası düzeyde gerçekleşmesi bir olasılık olmakla birlikte, yeni savaşlar70 tipinde ve
hibrid karakterde71 cereyan etmesi beklenmelidir. Orta Doğu’da çatışma etkileşimlerinin zaman içinde
güvenlik rejimi ortaya çıkarıp çıkarmamasından ziyade böyle bir sürecin ne kadar zaman alacağı daha
önemlidir. Orta Doğu’nun güvenlik topluluğuna dönüşmesi ise rejimlerin demokratikleşmesi,
toplumların sekülerleşmesi, ulus altı kimliklerin din ve mezhep ekseninden kurtularak insan hakları
temeline oturmasının uzun süre alacağı gerçeği nedeniyle kısa ve orta vadede olanaklı
gözükmemektedir.
Orta Doğu’da bölge dışı aktörlerin azalan etkisi, bölge içi aktörlerin mevcut gelişmelere karşı
arayışlarını şekillendirmektedir. Bölgenin beş büyük aktörünün hedeflerinin örtüşen yönlerinden
ziyade çatışan özellikleri öne çıkmaktadır (Tablo-4). Büyük aktörler arasındaki güç mücadelesinde
Suudi Arabistan-Türkiye ittifakı dillendirilmeye başlamakla birlikte, ileri götürülebilmesi Türkiye’nin
iç dinamikleri ve iki ülkenin İslam dinamiklerine farklı bakışları, tarihsel kırgınlıklar nedeniyle kolay
değildir. Suudi Arabistan-Türkiye yakınlaşmasına karşı İran’ın bölgenin büyük gücü olarak, diğer
büyük güç desteği bulmakta yalnız kalması, İsrail’in önemini artırmaktadır. İsrail’in Şii ve Sünni
eksenlerin herhangi birisinin yanında, bir tarafta hâkimiyet sağlayacak şekilde yer alması kendi
çıkarına değildir. İsrail’in dengeleyici olarak işlev görmesi daha olasıdır.
Bölgesel güçler arasındaki güç mücadelesinde güç dengesinin nasıl oluşacağı varsayımsal
senaryolar çerçevesinde incelenebilir. İttifak oluşumlarında din/mezhep, etnisite ve kültürel kimlikler
ya da kimliklerden ziyade ulusal çıkarlar temelinde gruplaşma olasılıkları araştırılabilir. Bölge, ağırlıklı
olarak Müslüman devletlerden oluştuğu için İslam ittifak ilişkilerini açıklayıcı bir dinamik olarak
görülmemektedir. Mezhep, bu kapsamda Şiilik-Sünnilik daha açıklayıcıdır. Din/mezhep paydasına
dayanan bir güç dengesi modelinde İran’ın Irak ve Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak uzun süre
yalnız kalacağı açıktır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın oluşturacağı ittifakın hâkimiyetine karşı
İran yalnız kaldığında İsrail’in dengeleyicisi olması, bugün imkânsız gibi görünse bile, gelecekte
beklenmelidir. Ayrıca, böyle bir ittifaka karşı İran’ın devlet altı gruplarla etkileşim dâhil asimetrik
vasıtalara başvurması olasıdır. Bölgede Arap devletlerin bu kapsamda Suudi Arabistan, Mısır ve
durumu düzeldiğinde Irak’ın Arap bloğu oluşturması geçmişin Arap birliği deneyimleri çerçevesinde
ve Şii-Sünni ayrımının belirginleşmesi nedeniyle zor görülmektedir. Ancak böyle bir blok oluştuğunda
Türkiye ve İran’ın yakınlaşması, İsrail’in ise dengeleyici rolünde bulunması düşünülebilir. Bölgede
bölgesel aktörlerin tamamı statükonun korunmasından yanadır. Bölgesel aktörlerin etkilerini artırma
çabaları revizyonist olarak değerlendirilmemelidir. Gerçek revizyonist dinamik, Kürtler ve IŞİD gibi
Cihadist yapılar tarafından temsil edilmektedir. Orta Doğu’da bölgesel güçler arasındaki ilişkilerde de
asıl belirleyici olanın revizyonizm ve statükoculuk ayrımı olduğu düşünülmektedir.
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-İran ve Şii etkisini sınırlamak

-Dış politik açılımlarla iç iktidarın
sürekliliğini sağlamak

-Suriye’de Kürt siyasi
yapılanmasını engellemek

-Irak’ta Musul, Kerkük ve
Telafer’de nüfuz sahibi olmak

-Irak’ta Bağımsız Kürdistan
kurulmasını engellemek

-Irak’ta Merkezi Yönetimi

-Suriye’de Esad benzeri ve
Nusayri lerin iktidarda olduğu
yönetimin bekasını sağlama

-Ekonomik kalkınma ve
dayanıklılığını artırmak

-İran’da rejimin devamını
sağlamak

-İsrail’e karşı İslam dünyasının
liderliğini yapmak

-Suudi Rejimini zayıflatmak
ve yıkmak

Kendisine karşı Sünni ittifakı
engellemek

-Radikal Sünni yükselişi
engellemek

-Nükleer güç olmak

uluslararası yalıtılmadan
kurtulmak

-Batıyla kendi şartlarında
uzlaşmak

-Orta Doğu’da kendi siyasal ve
dinsel görüşüne yakın grupların
iktidar olmalarını desteklemek

-Bölgede ekonomik ve kültürel
güç olmak

-Küresel olarak Şiileri
korumak

-Suriye’de İran etkisinde
olmayan bir rejim
kurulmasını sağlamak

-Selefiliğin gücünü ve
etkisini artırmak

-Sünni güçlere liderlik
yapmak

-ABD desteğini devam
ettirmek

-Suriye, Irak ve Yemen’de
İran etkisini azaltmak, yok
etmek

-İran’ın yükselişini
durdurmak

-Körfez bölgesinde
hegemonyasını devam
ettirmek

-Stratejik derinliği korumak
-Bölgedeki müttefiklerini
desteklemek ve güçlendirmek

-Rejimin güvenliğini
devam ettirmek

Suudi Arabistan

-Bölgesel hegemonya tesis
etmek

İran

-Sünni İslam dünyasının
birleştirici unsuru olmak

-Bölgesel güç olmak

-Ekonomik, politik, kültürel ve
dinsel yakınlığı kullanarak eski
Osmanlı alanında nüfuz ve
gücünü artırmak

Türkiye

Tablo-4: Orta Doğu’da Bölgesel Güçlerin Stratejik Hedefleri

-Orta Doğu’nun
Arap ve İsrail karşıtı
olmayan aktörlerinin
güçlenmesini
sağlamak

--Zayıf komşulara
sahip olmak

-Filistinlileri yerlerini
terke etmeye
zorlamak,
dirençlerini kırmak

-Bekasını devam
ettirmek

İsrail

-Ekonomik
kalkınmayı
gerçekleştirmek

-Dış desteğini
artırmak

-Mevcut iç
sorunlarını çözmek

Mısır
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Stratejiler

-Nükleer silah
amaçlama

-Bahreyn ve Yemen’de Şii
unsurları kullanma
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-NATO ve AB’ye karşı ŞİÖ kozunu
kullanma

-Rusya’dan destek almaya çalışma

- Askeri Yığınaklanma ile Irak’ta
Musul, Kerkük ve Telafer’e yönelik
Şii ve Kürt demografik ve siyasi
değişimlerini caydırma

-Türkiye’de PKK Terör Örgütünü ve
destekleyen unsurları
etkisizleştirmeye çalışma

-Irak’ta Barzani KDP’sini
bağımlılığını artırma ve PKK e
PYD’ye karşı kullanma

-Sınır güvenliğini sağlama

-Batı ile son dönemlerde
gerginliklerini azaltma

-Bölgesel çatışmaları kendi
sınırları dışında yürütme

-Sünni ordu teşkil
etmeye çalışma

-Silahlanmaya devam
etme

-Hizbullah ve Hamas’ı
destekleme

-Suriye’de Özgür Suriye Ordusu
unsurlarını kullanarak Fırat’ın
batısında Kürt siyasi yapılanmasına
izin vermeme

-Avrupa’ya karşı mülteci krizini
kullanma

-Türkiye’ye karşı Irak ve
Suriye’de Kürtleri destekleme

-Yemen ve Bahreyn’de
İran’ın asimetrik güçleri
ile askeri mücadele

-Irak ve Suriye’de yönetimlere
ekonomik ve askeri destek
sağlama

-Katar ve Suudi Arabistan ile askeri
işbirliğini arırma

-Mısır ve Ürdün’e mali
ve ekonomik yardım
sağlama

-İran Devrim muhafızlarını
yurt dışında açık ve örtülü
olarak kullanma

-İslamcı Muhalif Gruplara askeri
destek sağlama

-Selefi/Vahabi
hareketleri destekleme

Suudi Arabistan

-Irak’ta ve Suriye’de Şii
milisleri kullanma

İran

-Müslüman Kardeşler gruplarına
destek verme

Türkiye

İsrail

-Birleşik Arap ve
Birleşik İslam gücü
ortaya çıkmasına
engel olma

-Kürtleri destekleme

-Orta Doğu’da Arap
olmayan unsurları
destekleme

-Orta Doğu güçlerini
parçalanmış tutma

Tablo-4: Orta Doğu’da Bölgesel Güçlerin Stratejik Hedefleri (Devamı)

-Orta Doğu
sorunlarına
bulaşmama

-Suudi
Arabistan’dan mali
ve ekonomik
desteğin devamını
sağlama

Mısır

Merkez Strateji Enstitüsü

Rapor-20 A | Donald Trump Döneminde ABD'nin Küresel ve Orta Doğu Politikası| 27.12.2016

Merkez Strateji Enstitüsü
Rapor-20 A | Donald Trump Döneminde ABD'nin Küresel ve Orta Doğu Politikası| 27.12.2016

6.3. Yerel Aktörler
Irak’ta Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) mevcut IŞİD tehdidin yarattığı krizden güçlenerek
çıkmaktadır. KBY, Kerkük’ün tam kontrolünü sağlamış, de facto sınırlarının dışındaki alanları kontrol
etmiş, Musul’un IŞİD tarafından işgali ile Ninova’nın önemli bir bölümünü fiili olarak ele geçirmiştir.
KBY, Türkiye, İran, ABD, Rusya ve Avrupa ile iyi ilişkilere sahiptir. ABD ve İran’ın çabaları ile Irak
Merkezi Hükümeti ile sorunlarını dondurmuş ve kısmen de çözmüştür. Musul’un IŞİD’den
temizlenmesi ve sonrasında tüm Irak’ta etkisinin önemli ölçüde azaltılması durumunda, de jure
bağımsızlığa bir adım daha yaklaşmış olacaktır.
KBY’nin en önemli sorunu Orta Doğu’da Kürt hareketleri içinde etnik rakipleriyle mücadelesinin
çatışmaya dönüşme riskidir. Bir taraftan PKK/PYD diğer taraftan İran'a müzahir Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) hareketi ve İran desteğindeki Kürt İslami Hareketi ile
kaynak paylaşımı ve statü başta olmak üzere anlaşmazlık içerisindedir. KBY ve PKK/PYD’nin Suriye
ve Irak’ta kriz ortamı atlatıldığında daha iyi ilişkiler kurması ve çoğu konuda açık ve örtülü olarak
Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmesi de mümkündür. Türkiye ve İran arasında Sünni-Şii eksende
çatışma devam ettikçe, İran’ın Kürtleri özerkliğe/bağımsızlığa teşvik etmesi göz ardı edilemeyecek
ölçüde olasılığı yüksek bir hareket tarzıdır.
PKK/PYD, Suriye krizinin en kârlı olanıdır. Mevcut durumda Fırat’ın batısındaki varlığı ve El
Bab-ı ele geçirerek Afrin ile birleşme olasılığı Türkiye’yi endişeye sevk etmektedir. Gerçekte PKK/PYD
Türkiye’yi içeride terör eylemleriyle ve dışarıda Fırat’ın batısında nispeten küçük bir kapasite ile
istikrarsızlaştırıp meşgul ederken Fırat’ın doğusunda Dicle’ye kadar 400x80 km.lik (Yüzölçümü olarak
Kuzey Irak’ta KBY alanına yakın) bir alanda ve Afrin’de; siyasi, idari, güvenlik ve ekonomik
yapılanmasıyla ulus ve devlet inşa çalışmalarını yürütmektedir. PKK/PYD, yerel komiteler ve
“Kanton” yönetimleri yaklaşık üç yıldır önemli sayılabilecek gelişmeler kaydetmiş, uluslararası alanda
ilgi çekmeyi ve destek almayı başarmıştır. Türkiye’nin Olağanüstü Hal KHK’ları ile bölgeye destek
sağlayan kuruluşları kapatmasına karşın Batı ülkelerinin hükümetleri ve NGO’ları (Hükümet Dışı
Kuruluşlar) eğitimden modern ve alternatif tarıma, sanat çalışmalarından dil eğitimine destek
sağlamaktadır.72 PYD’nin, ABD’nin Suriye’ye muhalif gruplara dağıtacağı hava savunma füzelerine
sahip olması durumunda Türkiye’nin hava harekât imkânları da önemli ölçüde kısıtlanabilecektir.
PYD’nin önümüzdeki dönemlerde Türkiye ile açık çatışmaya girmeden mağdur rolü oynaması
olasıdır.
PKK/PYD’nin ABD, Rusya ve İran desteği almaya çalışacağı, Rejim güçleriyle çatışmaktan
kaçınacağı, bu şekilde Suriye’de siyasi çözüm sürecinde mevcut kazanımlarını devam ettirmeyi
amaçlayacağı düşünülmektedir. PKK’nın PYD kanalıyla Suriye’de yakaladığı stratejik avantajını
korumak için Türkiye’de OHAL uygulamasının sertleştirilerek devamını sağlamayı ve Kürt
siyasetçilerine karşı yargı süreçlerini istismar etmeyi amaçlayacağının da dikkate alınması
gerekmektedir. ABD’de Trump ile başlayacak yeni dönemin de PYD lehine işleyeceğini tahmin etmek
zor değildir.
IŞİD’in, Irak ve Suriye’de Musul ve Halep gibi büyük kentlerden çektiği/çekeceği kuvvetlerin bir
bölümünü El-Bab, Rakka ve İdlib’e yönlendirme gayretinde olduğu görülmektedir. IŞİD’in Irak ve
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Suriye’de kaybettiği gücünü toparlamak için komşu ülkelerde ve bu kapsamda Türkiye’de tahmin
edilmesi zor yer, zaman ve taktiklerle yeni eylemelere başvurması olasıdır. Diğer taraftan IŞİD
örgütlerinde yer alan Avrupalı, Türkiyeli, Kuzey Kafkasyalı ve Orta Asyalı yabancı savaşçıların bir
bölümünün kendi ülkelerine dönmeleri, dönüş yolunda Türkiye’de barınmaları ve/veya uzun süreli
ikamete geçmeleri, bu dönem esnasında da terör eylemlerine iştirak etmeleri Türkiye için önemli bir
tehdittir.
Özellikle Irak’ta Musul başta olmak üzere IŞİD’in kaybettiği Sünni Arap nüfusun çoğunluk teşkil
ettiği alanlarda ortaya çıkacak güç boşluğunun hangi örgütler tarafından doldurulacağı yanıtlanması
gereken bir sorudur. IŞİD’e 2014 yılındaki yükselişi esnasında destek veren Irak’ın Sünni Arap
örgütlerinden Saddam dönemi Irak ordusu askerlerinin etkili olduğu Nakşibendi Ordusu’nun güç
boşluğunu doldurmaya aday olduğu düşünülmektedir. Irak’ın IŞİD sonrası siyasi güç paylaşımında bu
örgütün

kazanımlarından

memnun

olmaması

durumunda

Sünni

ayaklanmayı

devralması

beklenmektedir. Seküler kökleri de olan Nakşibendi Ordusunun bölgesel patron arayışları takip
edilmesi gereken bir konudur.
Suriye’de Halep’in Esad rejimi kontrolüne geçmesinin yerel aktörler açısından ortaya çıkacak
önemli sonuçlarından birisi El Nusra ve Ahrar-ı Şam gibi Cihadist yapıların ılımlı olarak nitelendirilen
Özgür Suriye Ordusu aleyhine güç kazanmasıdır. Özellikle İdlib bölgesinde kuvvetli olan bu tür
örgütler, Halep’ten İdlib’e tahliye edilen muhaliflerin tamamına ev sahipliği yaparken muhalefetin
radikalleşmesi ve teröristleşmesini sağlayacaklardır. Gittikçe radikalleşen ve terör eylemlerine bulaşan
Suriye muhalefetinin Türkiye’de mültecileri radikalleştirmesi de olası bir sonuçtur. Bu ise daha fazla
provokasyon, çatışma ve terör demektir. Mevcut durumda Halep’ten, önümüzdeki aylarda Esad rejimi
tarafından başlatılması muhtemel operasyonlar nedeniyle İdlib’den Hatay ve ilçelerine mülteci ve
rejim karşıtı unsurlar geçmesinin bölgenin demografik kırılganlığını zorlaması istenmeyen sonuçlar
doğurabilecektir. Diğer taraftan Halep ve İdlib’den Fırat Kalkanının ÖSO unsuruna muhalif militan
taşınması, gruplar arası anlaşmazlıkları ve çatışmaları artırabilecek, kontrol dışı yapıların oluşumuna
neden olabilecektir.
Suriye’de güçlenen Hizbullah’ın, Esad rejimi Halep sonrası muhtemel İdlib ve/veya El Bab
operasyonlarında Türkiye sınırlarına yaklaştıkça TSK unsurlarıyla yakın temas olasılığı artacaktır. Bu
bağlamda Türkiye’nin Hizbullah ile doğrudan çatışmasının önemli riskler yaratacağını tespit etmek
gerekir.
İran desteğinde Şii milislerin de Irak ve Suriye’de Türkiye ile yakın temas olasılığı artmaktadır.
Henüz söylemsel düzeyde devam eden gerginliklerin çatışma ve teröre dönüşme riski, bölgesel ŞiiSünni çatışması devam ettikçe yüksek görülmektedir.
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7. Suriye ve Irak'taki Gelişmeler Kapsamında Türkiye-ABD İlişkilerinin Muhtemel Geleceği
7.1.

Irak ve Suriye’de Son Gelişmeler
a. Musul
Musul Harekâtı, ABD’nin desteğinde Irak Merkezi Hükümet Kuvvetleri ve Peşmerge ile Irak

Merkezi Kuvvetleri Komutasına sokulan Şii ve Sünni milis gruplar tarafından ortaklaşa
yürütülmektedir. IŞİD’den kurtarıldığında Musul’da Sünni ve diğer gruplardan nüfus oranlarına göre
teşkil edilecek 15.000 milisten oluşacak yerel savunma güçlerince iç güvenliğin sağlanması, bu gücün
Irak Merkezi Hükümet kuvvetlerinin komutasında bulunması öngörülmektedir.73 Sünni Esili
Nuceyfi’nin Haşdi Vatani milislerinin de bu grup içinde yer alması beklenmektedir. Ancak Musul eski
valisi Esili Nuceyfi’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Ninova İl Meclisi ile iyi ilişkilerinin
bulunmadığını dikkate almak gerekir.
Musul’un IŞİD’den kurtarılması ve sonrasında Irak’ta istikrar sağlandığında önemli siyasi
konulardan biri; özelde Musul, genelde Musul’un içinde bulunduğu Ninova İlinin ve Irak Sünnilerinin
geleceğinin ve yönetim şeklinin ne olacağıdır. Bu kapsamda üç seçenek ortaya çıkmaktadır: Ninova’nın
ve içinde Musul’un eski statüsünün devamı (Merkezi Hükümete bağlı Ninova İli olarak, özerklik
statüsü olmadan mevcut hukuki statünün devamı), Irak’ta Musul’un da içinde olduğu Sünni özerk
bölge yaratılması ve Ninova'da çok bölgeli (kantonlu) özerk bir yapının teşkilidir.
Birinci seçeneğin (mevcut hukuki statünün devamı) Irak Merkezi Hükümeti tarafından
destekleneceği ve hatta zorlanacağını tahmin etmek zor değildir. Ancak önceki düzenlemenin istikrar
yaratmadığı, Sünnilerin giderek merkezi hükümetten uzaklaştığı ve sonunda IŞİD’in zemin kazandığı
tüm taraflarca dillendirilmektedir. ABD, bölgesel Sünni güçler ve Ninova yerel aktörlerinin de birinci
seçeneği desteklemeyeceği, Irak Merkezi Hükümetinin İran’dan destek alsa bile ABD baskısına
dayanamayacağı değerlendirilmektedir.
İkinci seçenek Sünni özerk bölge yaratılmasıdır. Sünni bölge, Sünni nüfus dağılımı dikkate
alındığında Anbar ve Selahaddin illeri ile Ninova İlinin Musul kentini kapsayabilir. Bu seçenek,
bölgenin demografik yapısına uyumlu olmasına karşın çatışmalarda yerleşim birimleri ve alt yapıların
büyük ölçüde zarar görmüş olması, bölgenin aşiretler, milis grupları ve IŞİD benzeri radikal unsurlar
arasında bölünmüşlüğü nedeniyle mevcut durumda güvenlik, idari ve ekonomik bakımdan
yönetilmesinin mümkün olmamasından dolayı sürdürülebilir görülmemektedir.
Üçüncü seçenek (Ninova'da çok bölgeli özerk bir yapının yaratılması) bölgedeki Sünni
çoğunluğun ve diğer demografik yapıların taleplerini karşılaması bakımından bazı üstünlükler
sağlamaktadır. Ninova ilinde dokuz ilçe bulunmaktadır. Bunların nüfus çoğunluğu; Musul’da Sünni
Arap, Akre’de Kürt, Al Baaj’da Sünni Arap, Al Hamdaniya’de Süryani, Hatra’da Müslüman olmayan
azınlıklar, Ain Sifni ve Sincar’da Yezidi, Telafer’de Türkmen ve Tel Keif’de Süryani’dir.74 Ninova’nın
genelinde nüfusun yüzde 70’i Arap ve bunun ağırlıklı kısmı Sünni’dir. Ninova özerk bölge olduğunda
Sünnilerin statü ve temsil talepleri önemli ölçüde karşılanabilir, Irak ve Musul kaynaklarından
yeterince pay alabilirler. Ninova İl Meclisinin çoğunluğu Sünni olan üyeleri de bu seçeneği
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desteklemektedir.75 Ninova özerklik kazandığında, daha alt düzeyde (ilçeler düzeyinde) yerel özerklik
düzenlemeleri yapmak gerekecektir. Bu seçeneğin, tek başına Sünni bir yapı oluşturmayacağından
hareketle, Irak Merkezi Hükümeti ve Sünnilerin coğrafi bir merkez oluşturmasını istemeyen dış
aktörler tarafından desteklenmesi muhtemeldir. Ayrıca bu seçeneğin, Irak'taki Sünnilere yönelik
siyaset izleyen diğer yabancı aktörler için de merkezi Şii yönetimin gücünü bölmesi nedeniyle kabul
edilebilir olduğu düşünülmektedir. İlçelere yerel özerklik düzenlemeleri kapsamında mevcut
durumda PKK/PYD kontrolünde bulunan Sincar, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi fiili kontrolünde
bulunan Akre, Ain Sifni, Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından tartışmalı bölge olarak görülen Telafer, AlHamdaniye ve Tel Keif’in statüsünün belirlenmesi sorunları çatışma potansiyeli barındırmaktadır.
b. Telafer
Telafer’in IŞİD’den kurtarılması için ileride yapılması muhtemel operasyonlar bağlamında taktik
resmi bugünden görmek mümkündür. Doğuda Peşmerge güçleri, batıda Sincar’da Peşmergelere
ilaveten PKK/YPG bulunmaktadır. Güneyden ilerleyen Şii milisler Telafer-Sincar yolunu kontrol
ederek kenti batıdan kuşatmıştır. Irak Merkezi Hükümet Kuvvetlerinin Musul operasyonunun son
aşamalarında Telafer’e yönelmeleri mümkündür. Irak Başbakanı El-Abadi’nin açıklamaları da bu
yöndedir.76 Türkiye bir kısım Türkmen milise eğitim vermiştir ancak sayıları az olduğundan Telafer’i
IŞİD’den temizlemeleri ve elde tutmaları oldukça zordur. Dolayısıyla Türkiye, Suriye’de Fırat
Kalkanı’ndaki avantajının tersine kullanabileceği yerel aktör konusunda çıkmazdadır. Türkiye’nin
Silopi bölgesiyle Telafer kent merkezi arasındaki mesafe 80 km civarındadır. Başika’daki Türk
birliklerin Telafer’e mesafesi 60 km civarındadır. Telafer’e ulaşım için Musul’un ve Dicle’nin geçilmesi
gerekir. Telafer’in IŞİD’den kurtarılması operasyonunun Musul harekâtının son safhalarında
başlayacağı düşünülmektedir.
Türkiye’nin Silopi’de yığınaklanmasının ne kadar caydırıcı olacağını tahmin etmek zordur. Bu
bağlamda Türkiye’nin fazla seçeneği de bulunmamaktadır. Kürt Bölgesel Yönetimine güvenerek
işbirliği yaparken, PKK/YPG ve Şii milisleri caydırmak görünen seçenektir. Bu seçeneğin de
uygulanabilmesi için Irak Merkezi Hükümeti ile ilişkilerin düzeltilmesi gerekmektedir. Türkiye,
yukarıdaki seçenek uygulanamaz görüldüğünde, PKK’yı sıcak takip kapsamında Sincar bölgesine bir
askerî harekâtla Telafer’e yakın bir bölgeye kuvvet taşıyabilir ya da eş zamanlı olarak Telafer’e sınırlı
harekât icra edebilir. Böyle bir hareket tarzının rasyonalitesi olmakla birlikte, uluslararası hukuk
sınırlamaları, Irak, İran ve ABD ile ilişkiler kapsamında ve Türkiye’nin kapasitesi bağlamında
fizibilitesi şüphelidir.
c. Sincar
PKK/PYD ve Barzani KDP’sinin müşterek kontrolünde bulunan Sincar, Telafer ile birlikte
düşünüldüğünde Irak ve Suriye Kürt bölgelerini birleştiren/ayıran bir konuma sahiptir. Sincar Suriye
sınırları içinde olmamasına karşın PKK ve PYD/YPG’ye Türkiye’ye karşı derinlik kazandırmakta, aynı
zamanda batıda Hasaka uzanımı ile Suriye Kürt bölgesini Irak batısına ve güneyine karşı
korumaktadır. Diğer taraftan Sincar PYD/YPG’ye doğudan KDP (Barzani) etkisine karşı da derinlik
sağlamaktadır. Sincar’ın psiko-sosyal ve psiko-politik önemi coğrafi konumunun çok daha ötesindedir.
Kobani ile birlikte PKK/YPG itibarını artıran ve tarihsel özellik taşıyan bilişsel bir mevkidedir.
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Sincar’ın Ninova’nın statüsünün yeniden belirlenmesi kapsamında kritik değerinin olacağı
düşünülmektedir. Ninova özerk bölgesi teşkil edildiğinde ve ilçelere de belirli oranlarda yerel özerklik
verildiğinde, Türkiye’ye 80-90 km uzaklıkta bulunan Sincar zamanla PKK’nın yeni üs bölgelerinden
birisi olmaya adaydır. Türkiye’nin bu olasılığa karşı dolaylı strateji seçeneği Telafer’de kendine müzahir
Türkmen kontrolünün sağlanmasıdır. Risk ve maliyeti daha yüksek olan doğrudan strateji seçeneği ise
Sincar'a yönelik bir askerî harekâtın icra edilmesidir. Ancak bu hareket tarzının uluslararası ve bölgesel
siyasi ortama rağmen icra edilecek olması askerî bakımdan olduğu kadar siyasi bedellerin, bunun da
ötesinde Türkiye içinde artacak şiddet ve terör eylemleri nedeniyle ağır insani bedellerin de göze
alınmasını gerektirmektedir.
d. Kerkük
2003 sonrası büyük oranda Kürt nüfus alan Kerkük, IŞİD’e karşı mücadele sürecinde Irak
ordusunun şehirden kaçması ile fiilen Peşmerge’nin kontrolüne girmiştir. Gelecek statüsü ve Kürt
Bölgesel Yönetimine dâhil olup olmayacağı referandumla belirlenecek olan Kerkük’te fiili durum
Kürtlerin lehine işlemektedir. Kerkük Kürt Bölgesel Yönetimine dâhil edildiğinde, Irak’ta filli Kürt
devletinin bağımsızlığa bir adım-muhtemelen son adım-yaklaşacağı düşünülmektedir.
e. Suriye’de Rakka
Harekâtın iki safhada yapılması planlanmıştır. Birinci safha Rakka’nın kuşatılmasıdır ve birkaç ay
süreceği tahmin edilmektedir. Bu aşama PYD/YPG etkisindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG)
tarafından kuzeyden ileri harekâtla icra edilmektedir. İkinci safha, Rakka kentine giriş, IŞİD’den
temizlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasını içerecektir. Bu safhanın kuvvetleri içinde YPG’nin
bulunmayacağı, seçilmiş muhalifler, yerel unsurlar, aşiret milislerinden teşkil edileceği dile
getirilmektedir.77 Bu kuvvetin ABD’nin özel kuvvetleri tarafından teşkil edileceği, Türkiye ve diğer bölge
ülkeleriyle (Sünni Araplar) işbirliği yapılacağı belirtilmektedir.78 Rakka operasyonunun 6 Kasım’da
başlayan birinci safhasına yaklaşık 30.000 SDG (yaklaşık 12.000’i Arap milis) milisinin katıldığı ve 10
km.lik bir ilerleme sağlandığı, ciddi bir çatışma olmadığı belirtilmektedir.79 SDG, IŞİD kontrolündeki
yaklaşık 60 köyü ele geçirmiş, Tabka Barajı ile Fırat’ın doğu yakasının kontrolünü sağlamıştır.
PYD/YPG bu operasyonla birlikte Rakka içerisine girmese bile büyük bir avantaj yakalamıştır. Bir
taraftan Rakka’ya yaklaşırken Menbiç bölgesinin iki katı boyutunda bir araziyi kontrol edecek, diğer
taraftan sınırını güneyden de Fırat’a uzatmış olacaktır. Bu şekilde güneyinde daha emniyetli olarak
kuvvet tasarrufunda bulunabilecek, Türkiye’ye karşı hem kuzeyde hem de Afrin bölgesinde sıklet
merkezi yapacaktır. Aslında ABD, YPG’yi Rakka’ya sokmamakla muhtemelen binlerce militan zayiatını
önlemiş de olmaktadır. YPG askerî gücünü korumakta, Rakka’yı kuşatan güç olarak prestijini
artırmakta, IŞİD’den tank, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma silahları, tanksavar silahları ve topçu
silahları elde etme fırsatını da yakalamaktadır.
IŞİD sonrası Rakka’nın nasıl yönetileceği ve kentteki güvenlik yapılanmasının nasıl olacağı önemli
konuların başında gelmektedir. Bunun için dört seçenek ortaya çıkmaktadır: SDG’nin Rakka'yı geçici
olarak yönetmesi, BM yetkisiyle geçici bir uluslararası yönetim oluşturulması, Rakka’daki Arap
aşiretlerin şehri yönetmesi ve Kentin Esad rejimine devri.
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Birinci seçenek (SDG yönetimi), Türkiye’nin itirazlarına rağmen ve Rakka içine girecek YPG
dışında bir kuvvet yaratılamadığında gündeme gelecektir. Rakka’yı IŞİD’den temizleyen YPG ve
SDG’nin, çatışmalar boyunca ödedikleri bedelin göz ardı edilerek ABD ve koalisyon tarafından
Rakka’dan dışlanmasının zor olduğu düşünülmektedir. Bu durumun Türkiye ve Sünni Arap devletleri
rahatsız edeceği açıktır. Ayrıca YPG’nin Rakka’ya fazla kuvvet ayırmasını gerektireceği için bu
seçeneğin PYD/YPG açısından sakıncaları fazladır.
İkinci seçeneğin (BM yönetimi), Rusya’nın tutumuna bağlı olması nedeniyle, ABD ve Batı ile
Ukrayna-Kırım krizi ve yaptırımlar konusunda pazarlıklar ile şekillenmesi olasıdır. Esad rejiminin,
kontrolünde olmayan bir bölgede Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın baskın rol almaması nedeniyle
bu seçeneğe ihtiyatlı yaklaşacağı düşünülmektedir. Bu seçeneğin başarısı, bir devletin doğrudan askerî
liderliğine ve bu maksatla oluşturulacak koalisyona diğer devletlerce sağlanacak desteğin derecesine de
bağımlıdır.
Üçüncü seçenek (Yerel Arapların yönetimi), en makul olanıdır. Ancak Arap aşiretler arasında
uzlaşı sağlanması, bu uzlaşının devamının garanti edilmesi sorunlu bir konudur.
ABD’de

Trump

ile

başlayacak

yeni

dönemin

dördüncü

seçeneği

gündeme

taşıdığı

düşünülmektedir. Rusya ile işbirliği yapacağını açıklayan ve Esad rejiminin devamına olumlu yaklaşan
Trump yönetimin Rakka’da Esad kontrolüne göz yumabileceği düşünülmektedir.
f. Fırat Kalkanı ve El Bab
Fırat Kalkanı harekâtı 24 Ağustos’tan günümüze yaklaşık beş aydır devam etmektedir. Harekâtın
nihai hedefi; tam olarak açıklanmamakla birlikte Azez ve Cerablus hattından El Bab’a kadar olan 90-50
km.lik ve yaklaşık 5000 km2lik bir alanın IŞİD ve YPG’den temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi,
bölgede PYD’YPG’nin insicamlı bir koridor inşasına engel olunması şeklinde ifade edilebilir. Aralık
2016 itibariyle yaklaşık 1.600-1.800 km2lik bir alan kontrol edilmiş, El Bab-Halep ulaşım hattı emniyete
alınmıştır. Bu alan hedeflenenin üçte biridir. Fırat Kalkanı’nın başlangıçtaki ivmesini kaybettiği,
zayiatın arttığı görülmektedir. Bunun temel nedenleri: Menbiç bölgesinde YPG kuvvetleriyle karşı
karşıya kalınması ve ABD, Rusya faktörleri nedeniyle Menbiç’e yönelik harekât yapılamaması; Dabık
sonrası El Bab’a yönelik harekâtın Esad rejimi kuvvetleri, Rus ve İran destekli Şii milislerin
operasyonları ile çakışma riski ve çatışma ihtimali; El Bab’daki IŞİD direnişinin fazla olması; ÖSO
kuvvetlerinin bir bölümünün kontrol edilen bölgelerde bırakılması ve çatışmalarda artan kayıplar
nedeniyle kuvvet azalması, ÖSO unsurları arasındaki koordinasyon eksikliği ve gerilimler; Türkiye’nin
takviye kuvvet hazırlamakta ve Suriye’ye sokmakta zorlanması; İkmal hatlarının uzaması ve
Türkiye’deki topçunun menzilinin limitlerine yaklaşılmasıdır.
Türkiye’nin El Bab’ı kontrol eden kritik arazi kesimlerine ele atmasıyla harekâtın askerî hedefleri
büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olacaktır. El Bab’ın içine girilmesinin askeri ve siyasi riskleri
getirilerinden daha fazladır. Bu noktadan sonra üç farklı cephede stratejik karar verme gerekmektedir:
Menbiç’e yönelik bir operasyon, Tel Rıfat’ı ele geçirerek Kilis-Halep yolunu kontrol etmek, Harekâtı
Rakka istikametinde devam ettirmek ve Fırat ile birleşmek. İlk iki hedef Fırat Kalkanının nihai siyasi
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hedefi için gerekli olmasına karşın, riskleri fazladır. Üçüncüsü ise siyasi hedefe uymayan bir hareket
tarzıdır.
Seçilecek hareket tarzına bağlı olmaksızın, Halep’te Esad rejimi başarısı, Rakka’da YPG etkisi ve
ÖSO arasındaki ayrılıklar ve çatışmalar, alanın gittikçe genişlemesi ile üç cephenin etkileşimleri
nedeniyle ciddi riskler görünmektedir. Bu kapsamda, Rusya ile tekrar gerginlik, Esad rejimi ile fiili
çatışma, PKK/YPG ile artan çatışmalar, yanlışlıkla (!) havadan vurulma, bir kısım birlik ve personelin
enterne edilmesi, kimyasal saldırıya maruz kalma, ÖSO’nun bir kısım unsurlarınca yerel halka katliam
yapılması vb. risk ve tehditler göz ardı edilmemelidir. Nitekim son dönemlerde Türk birlikleri havadan
saldırıya maruz kalmış ve TSK personeli IŞİD tarafından kaçırılmıştır.
Bu mülahazalar ışığında Fırat Kalkanı'nın El Bab’dan sonraki aşamasının, harekâtı genişletmekten
ziyade kontrol edilen bölgede ne yapılacağına karar verilmesi ve bu karar çerçevesinde faaliyetlerin icra
edilmesi olması gerektiği düşünülmektedir. Bölgenin askerî olarak terk edilerek ÖSO unsurlarına
bırakılmasının riskleri fazladır. Türkiye’nin tek başına güvenli bölge teşkili de çok sayıda zorluk
içermektedir. Bu kapsamda güvenli bölge tesisi için üç model öne çıkmaktadır: BM kararıyla ve onun
kontrolünde güvenli bölge, ABD ve Rusya ile anlaşarak Türkiye’nin bölgeyi fiili (de facto) güvenli bölge
haline getirmesi, Türkiye sınırına yakın bölgelerde Azez, Çobanbey (El Rai) ve Cerablus’un güvenli
cepler olarak teşkili ve diğer bölgelerde ÖSO unsurlarına topçu, hava, insansız hava desteği sağlanmaya
devam edilmesi.
Birinci ve ikinci seçeneklerde siyasi uzlaşı sağlamanın zorluğuna ilaveten, kuvvet ihtiyacı fazladır.
BM kontrolünde güvenli bölgenin Türkiye’nin faaliyetlerinin de gözetimi anlamına gelmesi, birinci
seçeneğin Türkiye tarafından da kabul edilebilirliğini zorlaştırmaktadır. Bu aşamada uygulanabilir
model, üçüncü seçenekte saklıdır.
g. Halep
Halep’in Esad rejimi tarafından kontrol edilmesiyle bölgedeki tüm aktörler için önemli etkiler
ortaya çıkmaktadır. Rejim kuvvetleri, Hizbullah ve İran destekli milisler Türk birliklerine daha fazla
yaklaşmış, sıcak temas olasılığı artmıştır. Siyasi ve askerî her kademede Rusya ve İran ile yakın işbirliği
ihtiyacı acildir. Halep sonrası YPG ile rejimin işbirliği artmaktadır. Bu YPG üzerindeki Türkiye
baskısının azalması anlamına gelmektedir. Halep’ten kaçan bir kısım El Nusra ve Ahrar-ı Şam
milislerinin El Bab ve Rakka bölgelerine gitmesi, bir kısmının Fırat Kalkanı kontrolündeki yerleşim
birimlerine sığınması olasıdır. Bu gelişmeler Fırat Kalkanı ile kontrol edilen bölgelerde güvenlik
durumunu bozabilecek, hatta bazı yerleşim birimleri bu örgütlerin kontrolüne girebilecektir.
Halep’in kontrolünün sağlanmasıyla Esad rejiminin ve Rusya’nın müteakip harekâtının ne
olacağı çok daha önemli bir konudur. Esad rejimi, Halep ve Hama’dan başlatacağı konsantirik
operasyonlarla Halep-Hama yolunun kontrol etmeyi amaçlayabileceği gibi Halep’ten Cilvegözü
istikametine yönelerek Cilvegözü-İdlib yolunun kontrolü sağlamaya çalışabilir. Halep’ten İdlib’e
harekâtla Lazkiye-Halep hattının birleştirilmesi, veya Halep’ten El Bab ve sonrasında Rakka’ya yönelik
operasyon yapılması da Esad’ın seçenekleri arasındadır.
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Birincisi, Lazkiye ve Tartus’un ileriden emniyetinin sağlanması, stratejik bir ulaştırma hattının
kontrolü ile Şam ve Halep arasında iletişimin sağlanması, siyasi çözüm çabaları için önemli bir koz ele
geçirilmesi ve mevcut kapasitenin içinde olması nedeniyle önceliklidir. İkinci hareket tarzı İdlib’deki
kuvvetleri zayıflatmak açısından önemlidir ve uygulanabilirdir. Birinci hareket tarzı uzun vadede, ikinci
ve üçüncü hareket tarzları ise kısa ve orta vadede Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Her
dört hareket tarzında da Türkiye’ye yönelik göçün artması ve El Nusra vb Cihadist örgüt militanlarının
Türkiye’ye sızması mümkündür.
h. İdlib
Halep’in Esad rejimi tarafından kontrol edilmesiyle IŞİD dışında Cihadist örgütler ve Suriye
muhalefetinin tamamına yakınını İdlib bölgesinde toplanmaktadır. El Nusra ve Ahrar-ı Şam başta olmak
üzere Cihadist örgütlerin etkisinin daha fazla olduğu İdlib’e muhaliflerin Türkiye’den ana lojistik hattı
(Cilvegözü-İdlib) çalışmaktadır. Halep’te Rejimin başarısının İdlib üzerinde doğrudan ve dramatik
etkileri olmaktadır. Öncelikle Halep’ten İdlib’e çekilen muhalif gruplar arasında patlak verecek
çatışmalar Rejime avantaj sağlayacaktır. Halep’in ele geçirilmesiyle Hizbullah, İran destekli Şii milisler
ve Rejimin, yarı-askerî unsurları yukarıda sıralanan üç hareket tarzının herhangi bir kombinasyonunu
icrasına başlayacakları beklenmelidir. İdlib’e yönelik operasyonlar sonucu Türkiye’nin daha fazla
mülteci alması ve El Nusra dâhil muhaliflere ev sahipliği yapmak zorunda kalması önemli bir ulusal
güvenlik riskidir.
ı. Halep’in Rejim Tarafından Ele Geçirilmesi Sonrası Siyasi Gelişmeler
Halep’in Rejim tarafından ele geçirilmesi ile Rusya-İran ve Türkiye arasında başlatılan
görüşmelerin ilk turu Moskova’da 19-20 Aralık 2016 tarihinde yapılmıştır. Moskova deklarasyonunda
Suriye’nin toprak bütünlüğüne yapılan vurgu ile birlikte başta El Nusra ve IŞİD olmak üzere terör
örgütleri ile mücadele kararlılığının yinelenmesi dikkat çekmektedir. Rusya ve İran’ın Suriye’de rejim
karşıtı tüm silahlı muhalefeti terör örgütü olarak nitelendirdiği bilinmektedir. Rusya’nın Ekim 2015’ten
beri terör örgütleri ile mücadele adı altında ÖSO unsurlarına ve Türkmen birliklerine hava harekâtı
hafızalardan silinmemiştir. Moskova görüşmeleri sonundaki basın açıklamasında Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun İran destekli milisleri ve Hizbullah’ı kastederek yaptığı çıkış da İran ve
Türkiye’nin Suriye’deki duruma yaklaşımlarında temel farklılığın devam ettiğini göstermektedir.
Moskova süreci, ABD’yi dışlayan bir mekanizma olarak başlamıştır. Sürecin devamı üç ülkenin
farklı politikaları ve çıkarları nedeniyle zordur. Türkiye’nin, mevcut politikasından daha fazla taviz
verdiğinde ve Esad rejiminin kalıcılığını kabullendiğinde ilerleme sağlaması mümkün olmakla birlikte,
İran-Türkiye gerginliği devam ettiği sürece kapsamlı bir uzlaşı yakalamak olanaklı görülmemektedir.
Suriye’de siyasi bir çözümün önemli bir unsurunu yeniden inşa oluşturacaktır. Bunun maliyeti
henüz hesaplanmamıştır; ancak 100 milyar doların üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir
maliyetin ABD ve müttefiklerinin katkı yapmaksızın karşılanması zordur. Dolayısıyla Rusya’nın
ilerleyen aşamalarda sürece ABD’yi dâhil etmek zorunda olduğu, bu aşamada ise Türkiye ve İran’ı
kaldıraç olarak kullandığı değerlendirilmektedir.
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i. Suriye’de Güvenli Bölgeler Yaratılması
Suriye’de 2012’den beri zaman zaman ortaya atılan güvenli bölgeler oluşturulması; Halep’in Rejim
tarafından ele geçirilmesi, muhaliflerin ve ailelerinin İdlib’e tahliyesi üzerine tekrar gündeme gelmiştir.
Trump’un da söylemlerinde güvenli bölge önemli yer tutmaktadır. Halep’in ele geçirilmesi ve
sonrasında Hama istikametinde başlatılacak operasyonlarla Halep-Şam yolunu tamamen kontrolüne
alarak Tartus-Lazkiye hattının emniyetini garanti edecek Esad rejiminin, Suriye’de kendi kontrolünde
olmayan bölgelerde insani yarım koridorları ve güvenli bölgeler yaratılmasına eskisi kadar dirençli
yaklaşmayacağı düşünülmektedir. Bunda Rusya’nın baskıları da etkili olabilecektir. Rusya ise bu tür bir
yaklaşımı Trump-Putin işbirliğinin sonucu ve temel olarak Ukrayna-Kırım nedeniyle uygulanan
yaptırımların gevşetilmesi karşılığı benimseyebilecektir. Böyle bir durumda Rusya, Esad rejimi, İran ve
ABD’nin farklı çıkarlarla ve mülahazalarla Suriye’de bir değil birçok güvenli bölgeyi gündeme getirmesi
dikkate alınması gereken bir olasılıktır.
(1) İdlib Güvenli Bölgesi: Lazkiye-halep yolu dışında kalmak üzere İdlib şehir merkezinden
Türkiye sınırında Yayladağı ve Cilvegözü’ne uzanan alanda tesis edilebilecektir. Rusya ve Esad rejimi
bu bölgeyi kendilerine uluslararası ortamda olumlu algı sağlayan bir vasıta olarak kullanmayı
amaçlayacaklardır. Türkiye bölgeye önemli oranda kaynak aktarmak zorunda kalacak, uluslararası
NGO’ların etkilerine açık hale gelecektir.
(2) Fırat Kalkanı Güvenli Bölgesi: Türkiye’nin taleplerinin dikkate alındığı söylemine dayanak
olabilecek, ancak gerçekte uluslararası iştirakle Türkiye bölgede sınırlanacak, operasyonları
sonlandırılabilecektir.
(3) Afrin Güvenli Bölgesi: Doğudaki ana parçadan izole PYD bölgesini korumak için ABD-Rusya
projesi olarak hayata geçirilebilecek, Esad rejimi buna Türkiye’ye olumsuz etkilerinden dolayı göz
yumabilecektir.
(4) Fırat’ın Doğusu-Dicle Arası (Kobani-Kamışlı) Güvenli Bölgesi: PYD/PKK oluşumunu
korumak amacıyla Türkiye hariç diğer tüm aktörler tarafından desteklenebilecektir.
(5) Dara Güvenli Bölgesi: ABD ve Rusya’nın desteğiyle Şam’ın güneyinde Dürzîleri korumak,
Lübnan ve İsrail’in güvenliğini sağlamak amacıyla teşkil edilebilecektir.
Suriye’de gelinen aşamada bu şekilde güvenli bölgeler teşkil edilmesi olasılığı Türkiye’nin
hedefleri ile çelişmektedir. Özellikle PYD/PKK bölgelerinde kurulacak güvenli bölgeler 1990’larda
Irak’ın kuzeyinde teşkil edilerek Kürt devleti inşasına uzanan sürece benzer bir işlev görebilecektir.
Türkiye’nin bu tür bölgelerde tehdit yarattığının düşünülmesi durumunda BM barış gücü yerleştirilmesi
bir seçenek olabilecektir. Bu tür bir gelişme yayılma etkisiyle Güneydoğu’da istenmeyen sonuçlar
yaratabilecektir.
7.2.

Irak ve Suriye’deki Gelişmeler Kapsamında ABD-Türkiye İlişkilerinin Geleceği
Trump, kampanyası boyunca ifade ettiği şekilde IŞİD’e karşı daha sert yaklaşım takınacak ve daha

fazla kaynak ayıracaktır. Bu kapsamda Irak’ta ve Suriye’de Kürtlerle ABD arasındaki ilişkinin artarak
devam etmesi hayli olasıdır. Bunun Türk-ABD ilişkilerini kötüleştirmesi beklenmelidir.
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Diğer taraftan Suriye’de IŞİD’le mücadele kapsamında ABD-Rusya uzlaşması yakalanması
durumunda, ABD’nin “ılımlı muhaliflere” yardımını azaltması Esad rejimine güç kazandırabilecektir.
Bu, dolaylı olarak İran’ın da güç kazanması demektir. Bölgenin Sünni ülkeleri gittikçe Cihadist gruplarla
işbirliğine yönelebilecektir. Hatta bu gerilim Arap-Kürt, Kürt-Türk etnik ve Şii-Sünni mezhep gerilimini
de artıracaktır.
ABD’nin, Suriye’de artık Esad yönetimi veya devamı bir yapılanmanın kalıcılığını ve Rusya ile
İran etkisini kabul ederek yeni bir güvenlik paktı veya işbirliği mekanizması oluşturması
beklenmelidir. Bu platforma Mısır ve Suudi Arabistan’ı bir araya getirerek, Irak Merkezi Hükümeti,
Türkiye ve Ürdün’ü dâhil ederek hayata geçirmeye çalışması bir olasılıktır.
Suudi Arabistan’ın da Körfez İşbirliği Örgütünü genişletmek için hamle yapması mümkün
olabilir. Buna İslam Ordusu yapılanmasının tekrar canlandırılması da dâhil olabilir.
İran-Suriye-Rusya-Irak Merkezi Hükümeti-PYD ittifakı ile Türkiye-Suudi Arabistan-Körfez
Ülkelerin bir bölümü ittifakının şekillenmesi Türkiye açısından kaçınılması gereken bir yaklaşımdır.
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8. Türkiye'nin Seçenekleri
a. Türkiye’nin ABD ve Rusya ile ilişkilerinin aynı zamanda üst düzeyde iyi olması rasyonel bir
beklenti değildir. İki küresel güç, küresel hâkimiyet mücadelesi yapmaya devam ettikçe ve bu
mücadelenin önemli bir kısmı, Doğu Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu
bölgelerinde enerji ve ekonomik konularda yaşandıkça Türkiye arada kalacaktır. Rusya ile enerji
işbirliği ABD’yi tedirgin edecek, ABD ile askerî-siyasi yakınlaşma Rusya’yı düşmanlaştırarak,
Türkiye’nin hassas ve asimetrik bağımlılıklarının aleyhine çalışacaktır. Türkiye yıllardır rantından
faydalandığı stratejik konumunun bu sefer zararlarını yaşamaktadır. Gerçekte her iki ülke ile yapısal
ve siyasi güven sorunlarının kısa sürede düzelmesi oldukça zordur. FETÖ örgütü lideri Fetullah
Gülen’in teslim sürecinin belirsizliği ve sonuçlanmasının uzun süre alacak olması, Rıza Sarraf
yargılaması, İsrail ile ilişkilerin yapısal sorunlarının devam ediyor olması, Türkiye’nin ABD ile
ilişkilerinin düzeltilmesini zorlaştırmaktadır. Daha bir yıl öncesinde savaşın eşiğine gelmiş Türkiye ve
Rusya’nın günümüzde iki tarafın zorunluluk sonucu yürütülen özde kısıtlı işbirliğine karşın daha
derinde olan güven sorununu aşabilmeleri oldukça güçtür.
Yukarıdaki bağlamdan hareketle Türkiye’nin Orta Doğu’da ulusal çıkarlarını şu şekilde
sıralamak mümkündür:
-Türkiye Cumhuriyetinin, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ile bekasını sağlamak,
-Toprak bütünlüğünü korumak,
-Ülke içinde kutuplaşmayı önleyerek ulusal birlik ve beraberliği korumak ve güçlendirmek,
-Ülkenin ekonomik istikrarını ve kalkınmasını sağlamak.
Bu genel ulusal çıkarlar çerçevesinde Orta Doğu’ya yönelik Tablo-4’te sıralanan Türkiye’nin son
dönem hedeflerinin uygunluğu Tablo-5’de analiz edildiğinde; Osmanlı alanında nüfuz mücadelesinin,
Sünni İslam dünyasına yönelmenin, dinsel görüşe yakın grupları desteklemenin, dış politika
hamleleriyle içte iktidarın devamlılığını sağlama ve güçlendirmenin ve İran ile Şii mücadelesine
girmenin ulusal çıkarları destekleyici olumlu etkisi bulunmadığı görülmektedir.
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Tablo-5: Türkiye’nin Ulusal Çıkarları ve Orta Doğu’da Mevcut Siyasi Hedeflerinin Analizi
Ulusal Çıkarlar

UÇ1

UÇ2

UÇ3

UÇ4

Beka

Toprak
bütünlüğü

Ulusal
birlik

Ekonomik istikrarkalkınma

Hedefler
Ekonomik, politik, kültürel ve dinsel yakınlığı
kullanarak eski Osmanlı alanında nüfuz ve
gücünü artırmak

-

-

-

-

Bölgesel güç olmak

x

x

x

x

Sünni İslam dünyasının birleştirici unsuru
olmak

-

-

-

-

Orta Doğu’da iktidarın siyasal ve dinsel
görüşüne yakın grupların iktidar olmalarını
desteklemek

-

-

-

-

Bölgede ekonomik ve kültürel güç olmak

x

x

x

x

Irak’ta Bağımsız Kürdistan kurulmasını
engellemek

-

x

-

-

Irak’ta Musul, Kerkük ve Telafer’de nüfuz sahibi
olmak

-

-

-

x

Suriye’de Kürt siyasi yapılanmasını engellemek

-

x

x

-

Dış politik açılımlarla iç iktidarın sürekliliğini
sağlamak

-

-

-

-

İran ve Şii etkisini sınırlamak

-

-

-

-

Hedeflere ulaşmak için Türkiye’nin 2000’lerden itibaren uyguladığı; Müslüman Kardeşler
gruplarına destek verme, İslamcı muhalif gruplara askerî destek sağlama, Avrupa’ya karşı mülteci
krizini kullanma ile NATO ve AB’ye karşı ŞİÖ (Şanghay İş Birliği Örgütü) kozunu kullanma stratejileri
arzu edilen etkileri yaratmazken, bölgede yalnızlaşmaya, içte kutuplaşmaya yol açmaktadır. Diğer
stratejiler arasında yer alan; Katar ve Suudi Arabistan ile askerî işbirliğini artırma, İran ve Irak’ı
düşmanlaştırmadığı; Rusya’dan destek almaya çalışma, mevcut bağımlılıkları artırmadığı ve Batı’dan
uzaklaşmaya yol açmadığı sürece uygun stratejiler olarak görülmektedir.
Sınır güvenliğini sağlama, Irak’ta Barzani KDP’sinin bağımlılığını artırma ve PKK/PYD’ye karşı
işbirliği yapma, Türkiye’de PKK Terör Örgütünü ve destekleyen unsurları hukuk sınırları içerisinde
etkisizleştirme, askerî yığınaklanma ile Irak’ta Musul, Kerkük ve Telafer’e yönelik Şii ve Kürt
demografik ve siyasi değişimlerini caydırma her durumda uygun stratejilerdir.
b. Irak ve Suriye harekât alanlarında mevcut bağlamda ve öngörülebilir gelecekte siyasi ve
askerî boyutlarıyla ulusal güvenlik yansımaları olan gelişmeler, bölgeler ve etkileşimlerin
önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Irak’ta öncelik sırası, Telafer’in, Sincar’ın, NinovaMusul’un ve Kerkük’ün geleceğidir. Suriye’de öncelik sırası, Fırat Kalkanı’nın maliyet-etkin ve
emniyetli bir şekilde güvenli bölgeye dönüştürülmesi ve İdlib’deki önümüzdeki dönem ortaya çıkması
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muhtemel gelişmelere karşı başta sınır güvenliği olmak üzere tedbir alınmasıdır. Türkiye ulusal güç
unsurlarını, özellikle sınırlı askerî gücünü, önerilen öncelikleri dikkate almak suretiyle zamanca
kademelendirmeli ve bölgede etkin aktörlerle koordine etmelidir.
c. Türkiye, ülke savunmasının temel unsuru olan sınır güvenliğini, Irak ve Suriye sınırlarında
fiziki ve teknolojik tüm imkânları kullanarak, tam kontrolle sağlamayı amaçlamalıdır. Günümüzdeki
teknoloji düzeyi ve Türkiye’nin mali kapasitesi 30 yıl önce imkânsız görülen dağların üzerinde kısa
sürede sınır güvenliği sistemi inşa etmeyi mümkün kılmaktadır. Sınır güvenliği ve denetimi
sağlandığında ülke dışındaki Kandil ile henüz üsse dönüşmekte olan Sincar başta olmak üzere terörist
örgüt üslerinin kullanım değeri de önemli ölçüde azalacaktır.
ç. Irak ve Suriye’de çatışan tarafların ve kuvvetlerin tamamı son iki yıllık dönemde eğitilmiş ve
teçhiz edilmiştir. Daha önemlisi Irak Merkezi Hükümet Kuvvetleri, Peşmergeler, Şii milisler ve
PKK/YPG onlarca çatışmaya girerek gerçek tecrübe kazanmıştır. Bu unsurları 2014 Haziran-Temmuz
aylarında tek kurşun atmadan mevzilerini terk eden ve yerleşim birimlerini IŞİD’e teslim eden birlikler
ve unsurlar olarak görmemek gerekir. Klasik askerî kriterlerle ölçüldüğünde statik birlik ağırlıkları
düşük çıkacak bu unsurların dinamik birlik değerlerinin moral, motivasyon ve deneyimden dolayı çok
yüksek olabileceği dikkate alınmak durumundadır. Dolayısıyla Türkiye’nin askerî harekât öngören
seçeneklerde dinamik birlik değerlerinin dikkate alması, Fırat Kalkanının zamansal ve mekânsal
bağlamının özgünlüğünü göz ardı ederek, diğer bölgelerde uygulanabilir bir model olarak görme
yanılgısına düşmemesi gerekir. Diğer taraftan Musul ve Rakka’daki operasyonlarla YPG, Şii milisler ve
IŞİD dışındaki Sünni Cihadist grupların kimyasal silahlar, tank, tanksavar silahı, hava savunma silahı
vb. vasıtalara sahip olması göz ardı edilmemesi gereken bir olasılıktır.
d. Türkiye’nin Irak Merkezi Hükümeti ile gerginliğinin geri dönülmez noktalara götürülmemesi
ve ilişkilerin bir ana önce düzeltmesi gerekmektedir. Bu amaçla yöneticilerin söylemlerinin
yumuşatılması temel şarttır. Kürt, Şii ve diğerleri, tüm halkları kucaklayan bir dil kullanılmalıdır.
Düşük görünürlükte çok kanallı ve alt düzeylerde diplomasi yürütülmesi düşünülmelidir. Bu tür
diplomasi çabalarında siyasi partiler ile iş çevrelerinden istifade edilmelidir.
e. Sünni-Şii eksen mücadelesinin Türkiye ve İran’ın yararına olmadığı açıktır. İran’ın bu
mücadelede Türkiye’ye zarar verebilecek hesaplar içinde olabileceğinin dikkate alınması gereklidir.
İran’ın kendi ülkesinde Kürt hareketinin ulusal güvenlik tehdidi oluşturacak düzeyde olmaması
nedeniyle, Irak’ta bağımsız Kürt devletini, Suriye’de bir Kürt devletini ya da federasyonunu
desteklemesi şaşırtıcı olmamalıdır. İran’ın bu tür hamlelerle asıl olarak Türkiye’deki Kürt dinamiğini
tahrik etmeyi hesaplayacağı aşikârdır. Bu nedenle Türkiye’nin dış politikasında İran ile sorunlu
konulardan ziyade yapıcı işbirliğine yönelmesi rasyonel bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.
f. Hatta Türkiye ve İran’ın AGİT benzeri bir güvenlik yapılanmasını hayata geçirmeye çalışması
uygulanamaz bir hareket tarzı olarak görülmemelidir. Orta Doğu, 1800’lerin Avrupa’sına ve 1990’ların
Sovyet Sonrası Alanına benzemektedir. Bu benzerlik, sorunların benzerliğinden ziyade etkileşim
yoğunluğu, kutupluluk olmaması ve küresel büyük güç eksikliği açısındandır. Bu iki ortamdan çıkış,
birincisinde büyük güçlerin uyumunun, ikincisinde büyük güçlerin uzlaşısında AGİT’in yaratılmasıyla
sonuçlanmıştır. Orta Doğu’da bölgesel büyük güçlerin uyumu ile istikrar yakalanması ve sonrasında
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Orta Doğu Güvenlik ve İşbirliği süreci olasılık dışı değildir. Aslında standart RSC’ye dönüşen Orta
Doğu’nun en önemli eksiği bölgesel güvenlik rejiminin olmamasıdır.
Avrupa’da Helsinki sürecinin üç sepeti güvenlik, ekonomi ve insani konularda işbirliğiydi.
Helsinki sürecinin temel bileşenleri olan; kuvvet kullanmama ve kuvvet kullanma tehdidinden
vazgeçme, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı gösterme, toprak ve sınır anlaşmazlıklarını barışçıl
yöntemlerle çözme, uluslararası hukuka uyma Orta Doğu için fazlasıyla geçerlidir.
Orta Doğu’da askerî-güvenlik konularında ilişki başlatmak imkânsız değildir. Uluslararası
terörizmle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar, yasadışı göç bu kapsamda düşünülebilir.
Bu alanlarda kurulmuş uluslararası rejimler bölgeye uyarlanabilir. Bu kapsamda aşamalı bir yaklaşım
şöyle olabilir:
Tüm aktörlerin üzerinde uzlaşacağı sorun olan sınır aşan terörizmle mücadele başlangıç noktası
olarak alınabilir. IŞİD ve El Kaide ile mücadele sistemin tüm aktörleri için öncelikli olduğundan
bölgesel güvenlik bunun üzerine tesis edilebilir. Orta Doğu Bölgesel Terörizmle Mücadele Örgütü ilk
adım olabilir. Bu devletlerarasında güven ortamını güçlendirebilir ve sonraki zor adımların önünü
açabilir. Bölgede IŞİD tehdidi ortadan kalktığında Suriye, Lübnan, Irak, Libya ve Yemen’deki krizler
daha kolay çözülebilir. Türkiye ve İran PKK-PJAK ile mücadelede başarıya ulaşır. Sonrasında ise İsrailFilistin konusu gündeme gelebilir. Bu adımlar çok taraflı işbirliğini destekler ve nihayetinde Orta
Doğu’da Güvenlik ve İşbirliği Üzerinde Uluslararası Konferans sistemi başlatılabilir.
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