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Bu rapor, 2017’de yaşanan küresel ve bölgesel gelişmeler ile
Türkiye’nin iç ve dış güvenlik sorunları hakkındaki değer-
lendirmeleri ve 2018’e ilişkin öngörüleri içermektedir.

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.

Amaç:

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazar/lara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için
zorunlu tutulmuştur.

Hazırlayan: Oktay BİNGÖL
Emekli  Tuğ  General, Doç.Dr. MSE Bşk.
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Küresel Jeopolitik Değerlendirme: 2017’de Dünyada ve Türkiye’de Ne Oldu? 2018’i 

Neler Bekliyor? 

A.  Küresel Gelişmeler 

1. ABD Başkanı Donald Trump’ın Görev Başlaması ve İcraatları 

2016’da ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın 20 Ocak 2017’de resmen göreve başlaması 

hem ABD hem de dünya için önemli bir olaydı. Trump, ABD tarihinde hiç olmadığı kadar meşruiyeti 

sorgulanan bir başkan. İçeride meşruiyetinin zayıflığı ve kamuoyunda kabul oranının düşüklüğünün 

etkisiyle de öngörülmesi zor bir lider. Seçim kampanyası süresince ortaya koyduğu yaklaşımları büyük 

oranda devam ettiriyor. 

Trump, Trans- Pasifik Ticaret Ortaklığından ve Paris Küresel İklim Anlaşmasından çekilme kararı 

aldı. İran ile Nükleer Anlaşmayı henüz uygulamadan kaldırmadı ancak anlaşmadan çekileceğini ve 

İran’a sert tedbirler uygulayacağını yüksek sesle ve ısrarla dillendiriyor. Kudüs’ü İsrail’in başkenti 

olarak tanıyarak hemen tüm dünyayı karşısına aldı. Trump, seçim kampanyasında verdiği sözlerden bir 

kısmını henüz yerine getirmedi. Örneğin Afganistan’dan asker çekmek yerine kuvvet artırdı, Çin ile 

ticari ilişkileri kesmedi ve resmen Çin’i ticari düşman olarak tanımlamadı, Kuzey Amerika Serbest 

Ticaret Anlaşmasından (NAFTA) ayrılmadı.  

Trump’ın ulusal güvenlik strateji belgesine yansıyan ve sürekli dillendirdiği ‚Önce Amerika‛ ve 

geleneksel müttefikleri ile yaşadığı sıkıntılar izolasyon politikasına dönüş olarak algılanıyor. Trump’ın 

sürekli olarak BM, NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarda külfet paylaşımını gündemde tutması ve 

diğer devletleri ekonomik yardımları kesmekle tehdit etmesi ABD’ye olan güveni, ABD’nin küresel 

gücünü ve hegemonyasını tehdit ederken, ABD’ye dayanarak ayakta kalmaya alışmış çok sayıda devleti 

arayışlara itiyor. 

Trump’ın 2018’de içeride Rusya ile kuşkulu bağları ve Michael Flynn’ın muhtemel yargılanması 

vb. gelişmelerle zor durumda kalmaya, ABD kongresi, yargısı ve yönetim organları ile sorun yaşamaya 

devam ederek, meşruiyet zayıflığı ile karşılaşacağı tahmin edilmektedir. 2018’de Trump’ın görevden 

azledilmesinin düşük bir olasılık olduğu, görev süresini sıkıntılı olsa da tamamlayacağı 

değerlendirmektedir. Bununla beraber, Cumhuriyetçi Parti’nin Richard Nixon-Gerald Ford arasında 

yaşanmış olan başkanlık değişiminin benzerini Donald Trump-Mike Pence ile tekrarlamak yönündeki 

gizli gündemi göz ardı edilmemelidir.  

Trump’ın böyle bir ortam içerisinde, ABD sistemi içindeki etkin ‚denge ve kontrol‛ mekanizması 

ile sınırlanmasına karşın öngörülmesi zor sorunlu dış politika kararları almaya devam edeceği 

kıymetlendirilmektedir. Bu kapsamda 24 Nisan 2018’de ABD başkanlarının her yıl geleneksel olarak 
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yaptıkları konuşmada ‚büyük felaket‛ olarak niteledikleri Ermeni iddialarını Kudüs kararına benzer bir 

muhakeme ile ‚soykırım‛ olarak tanımlaması olasıdır. ABD yönetimi tarafından, ABD-Türkiye 

ilişkilerinde diğer sorunlu bir konu olan Suriye’de PYD’nin ve onun yarattığı fiili durumun siyasi olarak 

tanınması anlamına gelebilecek söylemlerde bulunulması ve adımlar atılması da olasılık dâhilinde 

görülmektedir. 

2. Çin’in yükselişe devam etmesi 

2017’de ABD’nin küresel liderliği sorgulanırken Çin, Şi Cinping yönetiminde askerî, ekonomik ve 

yumuşak gücünü artırdı. Çin, uluslararası ticaret kurallarını istismar ederek ticaretini, fikri mülkiyet 

haklarını ihlal ederek yüksek üretimini artırmaya devam etti. Çin, ABD Paris İklim Anlaşmasından 

çekilirken tam tersi bir yaklaşımla katkısını iki katına çıkardı. Çin, bulunduğu yerden batıya doğru 

ulaşım yolları, limanlar vb. ile büyük projeler yürütüyor ve küreselleşmenin yeni itici gücü izlenimi 

veriyor. Siyasi-güvenlik tartışmalarında düşük profilli hareket tarzlarını benimseyen Çin, ticari olarak 

çok hırslıdır.  

Şi Cinping, Ekim 2017’de ikinci beş yıllık dönem Çin Komünist Partisi Sekreteri ve Çin Başkanı 

olarak seçildi. Cinping, Çin’de Mao’dan sonra meşruiyeti en yüksek lider olarak kabul ediliyor.  

Çin’in ‚Bir Kuşak Bir Yol‛ (One Belt One Road) projesi Asya-Pasifik ile birlikte Orta Doğu ve 

Avrupa’ya uzanıyor ve birçok ülkenin ilgisini çekiyor. Rusya ve Japonya’nın da bu girişimlerde yer 

alabileceği, ABD ile sorun yaşayan Pakistan’ın Çin ile var olan stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri 

kapsamında Çin’in talep ettiği liman ve üs kolaylıklarını sağladığı/sağlayacağı kıymetlendirilmektedir. 

Çin’in bir kuşak bir yol projesi Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinin de ilgisini çekerken, Çin’in 

bölgesel rakibi olan Hindistan, Japonya ile alternatif projeler üretmeye çalışıyor. Çin’in bu tür projelerine 

ABD temkinli yaklaşırken, ticari olarak faydalanma yollarını da düşünmektedir. Bölge ülkeleri, Çin ile 

ilişkiyi artırarak ticari avantajlarını korumaya çalışırken ABD’nin karşı hamlelerini de bekliyorlar.  

Çin’in hedeflediği projeleri gerçekleştirebilmesinde sosyo-ekonomik ve mali boyutta ciddi 

zorlukları da söz konusudur. Çin, 2017’de bazı atılımlar yapmasına karşın, tüm sektörleri uzun süreli 

durgunluk içindedir. Bölgeler arası dengesizlik, gelir dağılımının bozukluğu, yolsuzlukla mücadele ve 

devletin reform ihtiyacı içe dönüşü zorlamaktadır. Ülkede artan iletişim ve etkileşim olanaklarının 

nüfusu milyara yaklaşan yoksul kesimlerin hayal kırklığını ve göreceli yoksunluğunu ortaya çıkarması 

şaşırtıcı olmamalıdır. Çin’in artan dış borcu ise başlı başına bir sorun alanıdır. Çin’in, devlet, şirketler ve 

hane halkı olarak toplam borcu 28 trilyon dolardır. Bu miktar Çin’in GSMH’sinin yüzde 235’i 

düzeyindedir. Çin’in dış borcu ise 1,5 trilyon dolar civarında olup GSMH’nin yüzde 15’ine yakındır. 

IMF, 2017’de Çin’in artan dış borcunun büyük bir risk taşıdığını dile getirmiştir. Çin’in dış ticaretinde, 

Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı korumacı ve fikri mülkiyet haklarına ihlal eden uygulamaları 

da başta ABD olmak üzere büyük ticari ortakları tarafından gündemde tutulmaktadır.   
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Çin, ekonomik-ticari hamleleri yanında aynı zamanda Pasifik’te kendi egemenlik alanında 

gördüğü denizlerde askerî gücünü artırmaktadır.  Çin’in Doğu Çin Denizi olarak adlandırdığı sularda 

Senkaku adalarında Japonya ve Tayvan ile Güney Çin Denizi olarak isimlendirdiği sularda ise Paracel 

ve Spratly adaları üzerinde ve civar deniz alanlarında Tayvan, Brunei, Malezya, Vietnam, Tayland ve 

Filipinlerle egemenlik sorunları uzun süredir çözülmemiştir. Bu bölgelerde çakışan münhasır ekonomik 

bölgelerde balıkçılık ve sondaj çalışmaları ciddi çatışma konularına dönüşebilmektedir. Çin-Filipinler 

arasında kısmi yumuşama olmasına karşın Çin-Tayvan, Çin-Vietnam ve Çin-Tayland ilişkileri 

kötüleşmektedir. ABD, bu kötüleşmeyi kendi lehine kullanmaktadır. Nitekim 40 yıl öncesinin 

düşmanları olan ABD ve Vietnam arasında düzelen ilişkiler şaşırtıcı bir ivme izlemektedir. Bu kapsamda 

ABD’nin, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ile ikili, Japonya-Avustralya-Hindistan ile 

dörtlü ekonomik ve askerî iş birliğini artırması beklenmektedir.  

Çin’in en hassas ve dış istismara açık sorunu ise Tayvan’dır. ABD ve Japonya’nın Tayvan’ın 

yanında yer aldığı bu sorun 2018’de de dikkate izlenmesi gereken bir nitelik arz etmektedir. Çin, 2017 

kara sınırlarında Hindistan ile gerginlikler yaşamış ve taraflar askerî yığınaklanmayı artırmıştır. Bölge 

2018’de gerginlik üretmeye devam edecektir. Hindistan ile ilişkiler kapsamında Tibet sorunu da henüz 

çözülememiştir. 

Asya Pasifik’te çözümlenemeyen sorunlarında, başta Güney Doğu Ülkeleri Örgütü (ASEAN) ve 

(Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) olmak üzere bölgesel örgütler sınırlı etki gösterirken yeni 

ittifaklaşmaların gündeme gelmesi beklenmektedir. Nitekim ABD’nin Japonya, Avustralya ve Hindistan 

ile yürüttüğü dörtlü işbirliği mekanizmasına Vietnam ve Singapur’un da iştirak etmesi beklenmektedir. 

Bu işbirliğinin 2018’de ittifak mekanizmasına dönüşmesi beklenmemekle birlikte dengeleme yönü bir 

değer taşımaktadır.  

Bölgede diğer büyük aktör Japonya, ABD ile güvenlik işbirliğine devam ederken son yıllarda 

askerî kapasitesini artırmak için çaba içindedir. Anayasal değişiklik gerektiren bu çabaların 2018’de 

ivme kazanması beklenmektedir.   

3. Küresel sistemde değişim yönünde kıpırdanma var, ancak mevcut ABD/Batı liderliği 

sürüyor 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD liderliğinde kurulan politik ekonomik ve askerî küresel sistemde 

2017’de kıpırdanmalar devam etti, ancak sistemin ciddi olarak sarsıldığı öne sürülemez. ABD’nin on 

yıllardır öncülük ettiği ve küresel kapitalist sistemin özünü teşkil eden uluslararası serbest ticaret 

rejiminin devamında ciddi sıkıntılar var. Bizzat ABD, dış ticaret açığını azaltmak için korumacılığa 

kayıyor. Dünyada güç merkezlerinin farklılaşması siyasi, ekonomik ve askerî olarak küresel karar verme 

mekanizmalarında geleneksel nüfuz düzenlemelerini zorlamaktadır. Batı’ya meydan okuyan Çin, Rusya 

ve yükselen diğer güçler küresel işleyişi kendi çıkarlarına uygun olarak değiştirmeye daha arzulular. 

Bununla birlikte başta IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve BM olmak üzere uluslararası 

kurumlar ve rejimlerin henüz alternatifleri ortaya çıkmadı.  
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ABD, IMF bütçesine tek başına yüzde 17,46 oranında katkı yapmaya ve oy hakkının yüzde 

16,52’sine sahip olmaya devam ediyor. Japonya, ABD’den sonra en fazla katkı yapan (yüzde 6,48)  ve en 

çok oy hakkı (yüzde 6,15) bulunan ülkedir. IMF bütçesinin oy hakkının yarısından fazlası ABD ile Batı 

ülkeleri (Japonya, Avustralya ve Güney Kore dâhil) tarafından kontrol ediliyor. ABD’ye rakip olarak 

düşünülen Çin ve Rusya’nın IMF’deki toplam oy hakkı yüzde 9 civarında seyrediyor. Dünya 

Bankasında da oranlar benzerdir. ABD’nin katkısı ve oy hakkı yüzde 16 civarındadır. ABD, BM’nin 

düzenli bütçesinin yüzde 22’sini (Çin ve Rusya’nın toplamı yüzde 10), barışı koruma operasyonları 

bütçesinin ise yüzde 28’ini (Çin ve Rusya toplamı yüzde 10) karşılamaktadır. Uluslararası örgütlerin 

hemen tamamında benzer durum geçerlidir.  

Diğer taraftan ABD, dünyanın tüm kritik bölgelerinde 100’e yakın ülkede 500.000 civarında asker 

konuşlandırmış durumda. Bu miktar Rus ordusunun aktif ve güncel asker sayısına yakındır. ABD’nin 

her kıtada muharip komutanlığı ve yüksek teknolojik askerî kapasitesi mevcuttur. Dolayısıyla, ABD’nin 

küresel rakiplerinin artması ve uluslararası meşruiyetinin azalmasından hareketle küresel sistemde 

dönüşümü ve alternatifi konuşmak için henüz çok erkendir. ABD, 2018’de ve sonrası yıllarda küresel 

kararları tek başına almakta zorlanmaya devam edecektir ancak ABD’ye rağmen karar almak ve 

uygulamak mümkün görülmemektedir.  

4. ABD-Kuzey Kore gerginliği 

2017’de ABD-Kuzey Kore gerginliği artarak devam etti. Kuzey Kore yıl içinde 16 adet balistik füze 

denemesi yaptı ve 6. nükleer denemesini gerçekleştirdi. Gerçekte Kuzey Kore 2006’dan 2017’ye kadar 

son on yıl içinde yaptığı testlerle ciddi bir nükleer güç olma yolunda önemli eşikleri aştı. 2006’da yapılan 

nükleer denemede 1-2 kilotonluk patlama gerçekleştirirken 2009, 2013 ve 2016’daki denemelerde 

patlama gücü 5-30 kiloton arasında değişti ve nihayet 2017’de 100-250 kiloton arasında değişen bir 

deneme yapıldı. ABD’nin II. Dünya Savaşı’nda Japonya attığı bombaların 15-20 kiloton olduğu ve 

200.000 insanın ölümüne neden olduğu düşünüldüğünde ABD-Kuzey Kore gerginliğinin neden olduğu 

tehdidin ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir. Diğer taraftan Kuzey Kore ABD’yi vurabilecek bir balistik füzeyi 

test etti.  

ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesiyle ilgili iki seçeneği mevcut: (1) Önleyici/yok edici bir 

saldırı yapmak, (2) Çevreleme ve caydırma stratejisine devam etmek. Önleyici saldırıda Kuzey Kore’nin 

misilleme yapma kapasitesi, hem ABD için hem de bölge ülkeleri açısından yıkıcı sonuçlar üretme, 

bölgesel ve küresel ticarete darbe vurma ve yeni bir küresel ekonomik krize yol açma riskleri 

taşımaktadır.  Bu tür misillemeden zarar gören Güney Kore ve Japonya’nın Kuzey Kore’ye karşı askerî 

işgal dâhil karşı misillemeye geçmesi ve sonunda Çin ve ABD’nin Kore Yarımadasında doğrudan sıcak 

çatışmaya girmesi göz ardı edilemeyecek bir senaryodur. Diğer taraftan Kuzey Kore’de mevcut 

yönetime karşı askerî bir darbenin bu aşamada olasılığı oldukça düşüktür. 

Bu durumda ABD’nin olası hareket tarzı, çevreleme ve caydırmaya kapsam ve yoğunluğu 

artırarak devam etmesidir. Çevrelemeyle Kuzey Kore ekonomik olarak izole edilerek nükleer 
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kapasitesini geliştirmesinin engellenmesi amaçlanırken, caydırma ile bölgede aşamalı olarak anti balistik 

füze savunma sisteminin inşası, Kuzey Kore faaliyetlerinin 7/24 izlenmesi, bölge ülkeleri arasında askerî 

karar mekanizmalarının uyumlaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmektedir. Caydırma, genel 

anlamda askerî kapasite artırımını ifade etmektedir. Nitekim ABD Japonya’da ve Pasifik sularında çeşitli 

platformlarda anti balistik füzeleri konuşlandırmış, Güney Kore’yi THAAD anti balistik füze 

sistemlerini konuşlandırmaya ikna etmeye çalışmaktadır. 2018’de bu füzelerin Güney Kore’ye 

konuşlanması olasıdır. ABD’nin bölgede Pasifik Komutanlığı bünyesinde yeterince müşterek keşif, 

gözetleme, istihbarat ile elektronik ve kinetik vuruş kapasitesi mevcuttur. Ancak ABD, Japonya ve 

Güney Kore, bölgede askerî kapasite arttırdıkça Rusya ve Çin açısından ortaya çıkan güvenlik ikilemi 

silahlanma yarışını tahrik etmekte, bölge kıvılcıma hazır hale gelmektedir. Kıvılcımın ise tarafların 

yanlış algılama ve yanlış hesaplaması ile çakılması önemli bir risk oluşturmaktadır.   

2018’de Kuzey Kore gerginliğinin yukarıdaki riskleri bünyesinde barındırarak tırmanması ancak 

sıcak çatışmaya dönüşmemesi beklenmektedir. Bunun yerine ABD’nin siyasi baskı, misilleme tehdidi 

gibi yöntemlerin ardından Kuzey Kore’yi antlaşma masasına çekmesi rasyonel ve kuvvetli ihtimaldir. 

5. Nükleer silahların yaygınlaşma riski 

Dünyada resmen beş ülke- ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa- nükleer güçtür. Nükleer 

Silahların Sınırlanması Anlaşması NPT’ye aykırı olarak Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore’nin 

nükleer silahlı mevcuttur. İran’ın nükleer silah ürettiği veya çok yakın olduğu tahmin edilmektedir.  

Tablo 1. Dünyada Nükleer Silahların Durumu 

Ülke 

Konuşlanmış 

Depoda Olanlar 

Toplam 

Askerî 

Stok 

İmha Edilmeyi 

Bekleyenlerle 

Toplam Stok 
Stratejik Silahlar 

Stratejik Olmayan 

Silahlar 

Rusya 1,780 0 2,720 4,500 7,500 

ABD 1,900 180 2,620 4,700 7,200 

Fransa 290 Bilgi yok 10 300 300 

Çin 0 Bilgi yok 260 260 260 

İngiltere 150 Bilgi yok 65 215 215 

İsrail 0 Bilgi yok 80 80 80 

Pakistan 0 Bilgi yok 120-130 120-130 120-130 

Hindistan 0 Bilgi yok 110-120 110-120 110-120 

Kuzey Kore 0 Bilgi yok <10 <10 <10 

Toplam ~4,120 ~180 ~6,000 ~10,300 ~15,800 

Kaynak: ‚Status of World Nuclear Forces‛, FAS, http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-

forces/ 
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ABD’nin, İran’ı engelleyemediğinde Suudilere bu tür bir yetenek kazandırması bir olasılıktır. 

Türkiye’nin Rusya ile özellikle nükleer enerji ilişkisinin nükleer silaha uzanabileceği yönünde tahminler 

yapılmaktadır. Japonya’nın da bölgede Çin ve Kuzey Kore’ye karşı ABD güvencelerini yetersiz görmesi 

durumunda nükleer silah üretebileceği hesaplanmaktadır. Benzer şekilde Güney Kore’nin de denkleme 

dâhil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla nükleer silahlanmanın yayılması kuvvetli bir olasılık olarak öne 

çıkıyor. Nükleer silahlarla ilgili daha büyük tehdit ise kırılgan /zayıf devletlerde bir kısım nükleer 

kapasitenin terör örgütlerinin eline geçmesidir.   

6. Irak’ta istikrar hala uzakta 

2017’de Irak’ta Musul ile birlikte önemli kentler IŞİD’den geri alındı. IŞİD’in kontrolünde kalan 

Suriye sınırındaki bölgelerin 2018’de kontrol edilmesi mümkün görülmektedir. Merkezi Hükümet, Kürt 

Bölgesel Yönetiminin (KBY) bağımsızlık referandumu sonrası başta Kerkük olmak üzere Irak 

Anayasasına aykırı olarak KBY’nin filli kontrolünde bulunan bölgeleri kuvvet kullanarak kontrol etti, 

petrol kaynaklarını ve sınır kapılarını ele geçirdi.  

Kuzey Irak’ta referandum sonrası gelişmeler Kürt partiler arasındaki güç dengesinde önemli 

değişimler ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin referandum öncesi iyi ilişkileri bulunan Barzani 

kontrolündeki KDP güç kaybederken, İran etkisindeki Talabani ailesi yönetimindeki KYB güç 

kazanmıştır. Bu partilerin kendi içlerinde mücadeleler de devam etmektedir. Güç dengesi değişiminden 

Goran (değişim) hareketi ve PKK’nın fiili olarak avantajlı çıkması beklenmelidir. Nitekim ilk adım 

olarak PKK, 2017 sonlarında Kandil’de özerklik ilan etmiştir.  

Irak’ta 2018’de genel seçimler yapılacaktır. Bu seçimlerde ABD, Suudi Arabistan ve İran’ın da 

destekledikleri gruplarla mücadelenin içinde olacakları düşünülmektedir. Seçim sonuçları ne olursa 

olsun İran’ın etkisinin tamamen ortadan kalkması beklenmemektedir. Türkiye’nin ise önemli bir rolü ve 

etkisi söz konusu değildir.   

Seçimlerde Sünni grupların nasıl bir tavır takınacağı IŞİD sonrası istikrar açısından önemli 

görülmektedir. IŞİD’in kaybetmesiyle ortaya çıkan boşluğun diğer radikal Sünni gruplar ve El Kaide 

tarafından doldurulması ve yeni çatışmaların baş göstermesi olasıdır.  

Irak’ta seçimler sonrası siyasi istikrarın sağlanması için; KBY ile kaynak paylaşımı ve yeni mali 

düzenleme, Kerkük ve tartışmalı bölgelerin statüsünün belirlemesi, Musul’un içinde yer aldığı Ninova 

ilinin statüsünde değişiklik yapılması, Sünnilerin yönetime dâhil edilmesi ve Sünni özerk bölgesi 

yaratılması dâhil güç paylaşım seçenekleri öne çıkan gündem maddeleri olacaktır.  

7. Suriye’de ufukta istikrar, barış ve siyasi çözüm görünmüyor 

Suriye’de 2017’nin sonunda IŞİD artık herhangi bir yerleşim birimini (şehir ve kasaba) kontrol 

edemiyor. IŞİD’in militan sayısının 1000’e kadar düştüğü tahmin ediliyor. Operasyonlar sonucunda 

ölenlerin ve yakalananların dışında önemli miktarda militan taraf değiştirerek El Nusra, diğer cihadist 
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örgütler ve muhtemelen ÖSO bağlantılı bazı muhalif örgütlere katıldılar. Bir bölümü ise Fırat Kalkanı 

bölgesinde, Rakka ve Deyri Zor’da halkın arasına karıştı. Yabancı terörist savaşçıların bir bölümü 

ülkelerine geri dönerken bir kısmı Suriye’de diğer örgütlere katıldılar, bazıları da Türkiye dâhil olmak 

üzere komşu ülkelere geçtiler. Çatışma bölgesinden ayrılanlarından yeni terör işleri arayanlar da var. 

Onlar için muhtemel iş alanları arasında Libya, Mısır, Sudan ve Somali gibi ülkelerin adı geçiyor. Bu 

kapsamda Rusya’nın Kafkaslar bölgesini orta vade için dikkate almak gerekir.  

Suriye’de IŞİD ile çatışma, önceliğini yitirirken rejim ve destekçileri, El Nusra ve diğer El Kaide 

bağlantılı gruplar, ‚ılımlı muhalifler‛, PYD/YPG ve desteğindeki Arap gruplar arasında patron 

devletlerin desteği ile silahlı mücadele devam ediyor. Suriye arazisinin yaklaşık olarak yüzde 50’si 

rejimin, yüzde 30’ı PYD/YPG’nin kalan yüzde 20’si El Nusra, diğer muhalifler ve Fırat Kalkanı 

güçlerinin kontrolünde bulunuyor.  

PYD/YPG, 50-70 bin civarında silahlı, eğitimli, çatışma deneyimli militanı olan, güçlü destekçilere 

sahip bir örgüt olarak, Suriye’de hızla düzenli orduya ve siyasi bir birime dönüşüyor. Bu kapsamda 

ABD, askerî yardıma (silah, teçhizat desteği ve eğitim) devam ederken, asıl yardım ise gözlerden 

kaçmaktadır. ABD, başta kendi resmi yardım kuruluşu USAID olmak üzere çok sayıda hükûmet dışı 

kuruluş (NGO) olarak nitelenen gerçekte hükümetler tarafından fonlanan ve çoğunlukla istihbarat 

elemanlarını da bünyesinde taşıyan örgütlerle bir çeşit devlet ve ulus inşa etmektedir. PYD/YPG’nin 

kontrolündeki bölgeler ABD, Rusya (Afrin’de) ve Suriye (Münbiç’te) askerî güçlerinin varlığı ile bir çeşit 

güvenli bölgeye dönüşmüştür.  

Gittikçe 1990’ların başında Kuzey Irak’ta Saddam kuvvetlerine karşı teşkil edilen uçuşa 

yasak/güvenli bölgeye benzeye PYD/YPG güvenli bölgesinde ABD ve Avrupa ülkelerinin hükümet 

birimleri ve NGO’ları tarımdan, altyapıya, eğitimiden yerel yönetimler kurulmasına kadar bir devletin 

siyasi ve idari faaliyetlerinin tamamına yakınını inşaya yardım etmektedirler. Bu tür bir faaliyet 

toplumun kılcal damarlarına nüfuz etmekte, gelecek kuşaklara yatırım anlamına gelmektedir. Buna 

karşı Türkiye’nin, kapılarından ‚rojova‛ya yardıma izin vermemesi, ABD ve Batı faaliyetlerini kısmen 

zorlaştırmakla birlikte, ABD’yi Kuzey Irak-Kuzey Suriye etkileşimini artırmaya, PYD/YPG bölgesini 

güneyden Suudi Arabistan öncülüğünde inşaya çalıştığı yeni bölgesel oluşmumlara irtibatlandırmaya ve 

Kuzey Süriye’de hava alanlarını geliştirerek doğrudan uçuş imkânları yaratmaya yönlendirmektedir.  

ABD, Rusya ve Avrupa’nın bu tür çabalarının, Suriye’nin geleceğinde Suriye Kürtlerine ve 

PYD/YPG’ye siyasi ve yasal bir statü kazandırması hayli olasıdır. ABD’nin bu kapsamda 2018’de artan 

şekilde PYD’yi ve dolayısıyla siyasi kanadı öne çıkarmaya çalışacağı ve hatta diplomatik tanımayı 

çağrıştıran sembolik davranışlarda bulunacağı değerlendirilmektedir.   

Suriye’de rejim ordusu büyük ölçüde güç kaybederken Hizbullah, rejim kontrolündeki yerel 

milisler, Şii Milisler,  İran kontrolündeki yabancı milisler, Rusya kontrolündeki yabancı milisler hâkim 

durumdadır. 2018’de gruplar arasındaki mücadelenin temel olarak İdlib, Şam-Halep yolu ve Doğu 

Guta’da devam etmesi olası görülmektedir.   
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2017’nin son günlerinde Suriye’de askerî yapılanmalar kapsamında iki önemli gelişme 

yaşanmıştır. PYD/YPG, kontrol ettiği noktalarda çoğunluğunu YPG militanlarının oluşturduğu ‚Kuzey 

Suriye Ordusu‛nu kurmaya başlamıştır. Bu orduya ABD ve Koalisyonun destek verdiği tahmin ediliyor. 

Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO unsurlarının ‚Suriye Milli Ordusu‛nu 

kurduğu açıklanmıştır. Kuruluş çalışmaları Türkiye’nin desteğiyle yaklaşık bir yıldır devam ‚Milli 

Ordu‛, ÖSO içinde yer alan 30 milis grubunun yaklaşık 20 bin militanından üç kolordu şeklinde teşkil 

edilmiştir. Bu tür yapılanmaların devamlılık ve etkinliğini tahmin edebilmek zor olmakla birlikte; 

ÖSO’nun beş yıldır Suriye’nin değişik bölgelerinde bu tür ordulaşma çabalarının kısa sürede 

başarısızlıkla sonuçlandığını, PYD/YPG’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yapılanmasının 

uzun süredir devam ettiğini dikkate almak gerekir.  

2018’de Suriye rejimi ve PYD/YPG arasında Fırat’ın doğusunu kontrol etmek için çatışma 

yaşanması olasıdır. Ancak Fırat nehrinin iki tarafı ayıran önemli bir doğal engel olması bu olasılığı ateş 

muharebesiyle sınırlandırıyor. Rejimin mevcut askerî kapasitesiyle PYD/YPG ile çatışarak Fırat’ı birkaç 

noktadan geçebilmesi oldukça zor görünüyor. PYD/YPG’nin, doğudan Irak Şii milisleri ve Irak 

kuvvetleri ile kuşatılması seçeneği de mümkün ancak burada ABD’nin devreye girmesi kaçınılmaz. 

Dolayısıyla 2018’de Suriye rejimi ve PYD/YPG arasındaki küçük çaplı çatışmalar mümkün olmakla 

birlikte, kapsamı büyük bir çatışma uzak bir olasılıktır. 

Yeni yılda Suriye rejiminin İdlib’e yönelik kapsamlı bir operasyonunun olasılığı daha yüksektir. 

Rejim bir süredir İdlib bölgesine yönelik operasyonları Hama’nın kuzey batısında Hama-Halep 

istikametinde ve Halep’in batı ve güneyinde artırmıştır. İdlib, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki Astana 

sürecinde tespit edilen dört çatışmasızlık bölgesinden biridir. Astana sürecinde alınan karalar gereği 

TSK, Ekim-Aralık döneminde İdlib’in kuzeyinde Afrin’e bitişik bölgelerde kontrol noktaları tesis 

etmiştir, ancak bölgede El Nusra’nın etkisi devam etmektedir. Rusya, İran ve Esad rejimi El Nusra’yı ve 

bağlantılı bir kısım yapıları terör örgütü olarak görmeye devam etmekte ve operasyonlar icra 

etmektedir. Rusya’nın Aralık 2017’de İdlib’de Türkiye’nin kalıcı olmadığı ve terör örgütlerine karşı 

operasyonların gerekliliğine vurgu yapması 2018’de İdlib’de Esad rejiminin mevcut operasyonlarının 

kapsamının genişleyeceğine işaret etmektedir.  

Nitekim 10 Ocak 2018’de rejim Hama kuzey doğusunda İdlib kırsalında operasyonlarını 

yoğunlaştırmış ve ÖSO’nun elindeki çok sayıda yerleşim birimini kontrol etmiştir. Halep güneyindeki 

rejim ordu unsurlarıyla Hama kuzey doğusundaki rejim birlikleri arasındaki mesafe 20 km. ye kadar 

düşmüştür. Rejim bu bölgeyi tamamen ele geçirdiğinde Şam-Halep istikameti ana yolun doğusunda 

kesintisiz olarak birleşmiş, İdlib bölgesi biraz daha soyutlanmış olacaktır. Bu aşamadan sonra İdlib’e, 

merkez ve kırsal alanlar dâhil olmak üzere rejimin büyük bir operasyonu olası görülmektedir. İdlib’e 

yönelik büyük bir operasyonun Türkiye’yi bölgeden çekilmeye zorlaması mümkündür. Operasyonlar 

nedeniyle Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası da beklenmelidir. Türkiye açısından bu göç dalgasının 

Suriye topraklarında karşılanması tercih edilmekle birlikte sınırların aşılması da olasıdır. Göç dalgası ile 

birlikte El Kaide ile bağlantılı bir kısım militanın da Türkiye sınırlarından sızması önemli bir güvenlik 

riskidir.  
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Diğer taraftan İdlib operasyonları Rusya ve Türkiye arasında yeni bir krizi tetikleyecek 

niteliktedir. Aslında krizin emareleri artmaya başlamıştır. 8 Ocak 2018’de Rusya’nın Lazkiye ve 

Tartus’daki üslerine ÖSO bağlıları ve/veya El Nusra tarafından icra edilen İHA saldırıları (10 İHA 

Lazkiye üssüne, 3 İHA Tarsus üssüne yönelirken Rusya bunları etkisiz hale getirdiğini iddia etmektedir) 

sonrası Rusya Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalar yaparken Türkiye de Esad rejimi ve İran’ı çatışmasızlığı 

ihlal ederek İdlib’e operasyon başlatmakla suçlamıştır. Bu krizin tırmanması olasıdır. 

2017’de Suriye’de iç savaş devam ederken siyasi çözüm bulmak için çabalar da devam etti. Rusya 

liderliğinde İran ve Türkiye’nin de garantörlüğü ile yürütülen Astana görüşmelerinin sekizincisi 

Astana/Kazakistan’da 21 Aralık’ta başladı ve 22 Aralık Cuma günü sona erdi. Sekizinci tur görüşmeleri 

Rusya’nın bir süredir ısrar ettiği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi (SUDK) toplanması ile Suriye 

muhalefetinin ısrar ettiği rejim elindeki tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasına odaklandı. SUDK’un 

29-30 Ocak 2018’de Soçi’de toplanması kararlaştırıldı. Bu kongreye hazırlık maksadıyla 21 Ocak’ta ön 

toplantı yapılacak. Türkiye’nin karşı çıkması nedeniyle PYD/YPG ve bununla bağlantılı bir grup 

SUDK’a katılmayacak. Türkiye’nin ılımlı baktığı Suriye’de Barzani etkisindeki Kürt Ulusal Konseyi 

(KUK)’nin SUDK’a katılmasına, alanda bir etkisinin olmaması ve PYD/SDG’yi temsil etmemesi 

nedeniyle, bir değer ifade etmeyeceği kabul edilerek Rusya ve İran tarafından olumlu yaklaşılmıyor. 28-

29 Ocak tarihine kadar ara bir formüle Türkiye’nin razı olması ise zor görünüyor.  

Astana ve Soçi süreçlerinin BM’nin Cenevre süreciyle ilişkilendirilmesi çabaları da artarak 

sürüyor. Rusya bu ilişkide gittikçe daha olumlu tavır sergiliyor. Astana sonuç bildirisinin üçüncü 

maddesi de BM’nin 2254 sayılı ve siyasi çözüm kapsamlı kararına vurgu yapıyor. ABD, İngiltere ve 

Fransa da Astana ve Soçi süreçlerinden istifade yolunu keşfetmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda 2018 

sekizinci Cenevre görüşmelerinin de 28-29 Ocak SUDK öncesinde 21 Ocak’ta başlaması planlandı.  

BM Genel Sekreteri Suriye Temsilcisi Staffan De Mistura da Astana görüşmelerinin ikinci gününe 

katıldı. Mistura’nın Suriye’de siyasi çözüm için seçimlerin yapılması ve geçiş dönemi hükümeti 

oluşturulmasına vurgu yapması Suriye rejimi tarafından sert şekilde eleştirildi. Mistura’nın Esadsız 

siyasi çözüme vurgu yapan yaklaşımı, ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya arasında siyasi çözüm 

konusunda henüz uzlaşıdan uzak olunduğunu göstermektedir.  

8. Orta Doğu’da İran’ı dengeleme çabaları 

2017’de Irak ve Suriye’de IŞİD’in etkisizleştirilmesi, Kürt bölgelerinde referandum sonrası 

gelişmeler, İran destekli KYB’nin ve Şii milislerin güç kazanması ve etkinliğinin artırması ile Esad 

rejiminin Halep sonrası Suriye-İran sınırında kritik bölgeleri kontrol etmesi, İran’ı Orta Doğu’da 

güçlendirmiştir. İran, Tahran’dan Şam’a ve sonrasında Lübnan’a ve Filistin’e uzanan stratejik 

istikamette nispeten kesintisiz hareket serbestîsi kazanmıştır. İran’ın Yemen’de Husiler ve Körfez 

ülkelerinde Şii gruplar vasıtasıyla etki alanı genişlemektedir.  
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İran’ın etkisinin artmasından öncelikle ABD, Suudi Arabistan ve İsrail tehdit algılamaktadır. ABD, 

İran’ın Irak-Suriye stratejik istikametini Suriye’de PYD/YPG’nin Fırat doğusunda ve Irak-Suriye 

sınırındaki varlığıyla kısmen sınırlama kapasitesini muhafaza etmektedir. Ancak ABD, Suudi Arabistan 

ve İsrail bunun ötesinde dengeleme çabalarına girmiştir. Bu kapsamda Lübnan’da İran etkisinin 

azaltılması, Lübnan iç siyasetinin yeniden dizayn edilmesi için Suudi Arabistan harekete geçmiştir. Bu 

bağlamda başbakan Hariri istifa ettirilmiştir. Suudi Arabistan’ın Lübnan’daki siyasi çabalarıyla paralel 

olarak İsrail’in Hizbullah’a yönelik bir harekâtı gündeme taşınmıştır. Böyle bir harekâtın Hizbullah 

Suriye’de iken yapılması olasıdır.   

ABD, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı gözden geçirerek daha sıkı denetim ve uygulama takvimi 

koymak, yaptırımların kapsamını genişletmek ve yaptırımları sadece nükleer silah geliştirmesine karşı 

değil aynı zamanda İran’ın ülke içinde anti-demokratik uygulamaları ve dışarıda terör örgütlerine 

desteğiyle ilişkilendirmek niyetini taşımaktadır. ABD’nin, BM’nin 2017’de İran’a kapsamlı yaptırım 

kararlarına karşın, AB, Rusya ve Çin, hatta Hindistan gibi aktörlerden tam destek almadığı ve 

önümüzdeki dönemde de alamayacağı görülmektedir.  

9. İran’da iç çatışmalar 

İran 2018’e iç çatışmalarla girdi. 28 Aralık 2017 Perşembe günü Meşhed’de başlayan ve ardından 

İran’ın diğer şehirlerine yayılan protesto gösterileri 2018’in ilk günlerinde genişleyerek devam etti. 

İran’daki çatışmaların ABD Başkanı ve ABD ulusal güvenlik danışmanının İran’ı hedef alan açıklamaları 

ile İran’ın 2017 sonlarında açıklanan ABD ulusal güvenlik stratejisinde terörü destekleyen devlet olarak 

gösterilmesinin ardından patlak vermesi ABD ve CIA destekli komplo yaklaşımlarını; Suudi Arabistan-

İran gerginliğinin devam ettiği bir döneme denk gelmesi ve çatışmaların muhafazakâr bölgelerde ve 

muhafazakâr gruplar tarafından başlatılması da Suudi Arabistan bağlantısını gündeme taşımaktadır.  

İran’daki protestoların 2009’daki ve önceki birçok gösteriden en önemli farkı siyasî aktivistler ya 

da öğrenciler gibi politize olmuş kesimler tarafından değil yaşam koşullarındaki kötüleşmeye 

başkaldıran normal halk kesimleri tarafından başlatılmış olmasıdır. Gösterilerde İran’daki siyasi rejim, 

dini liderler, yolsuzluk ve İran’ın dış politikası da hedef alınmaktadır. Gösterilerin henüz açık bir lideri 

olmadığı gibi nereye evirileceğini tahmin etmek de zordur. Açık olan, İran’da geniş halk kitlelerinin 

yıllar içinde yaşam koşullarında ve insan haklarında kötüleşmenin dayanılmaz noktaya varmış 

olmasıdır. Bu noktaya gelinmesinde İran yönetimin; toplumun büyük kesimini dışlayan dini-siyasi 

yapılanmasının, himayeci ve kayırmacı politikalar ve demokrasi yokluğunun,  Orta Doğu’da başta 

Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen olmak üzere çatışmalarda devlet dışı aktörlere, otoriter rejimlere ve 

silahlanmaya İran halkının refahı aleyhine önemli kaynak aktarmasının ve ABD ve Batı’nın 

yaptırımlarının yıkıcı etkilerinin göz ardı edilemeyeceği gerçeğidir.  

Çatışmaları ‚İran Baharı‛ ya da İran’ın ‚Meşhed Parkı Süreci‛ olarak görmek de mümkündür. 

Protestoların geniş kapsamlı bir ayaklanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini, İran’da bir değişim yaratıp 
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yaratmayacağını öngörmek zordur ancak her durumda İran’ı içte ve dışta zayıflatan ve dış politikada 

değişime zorlayan gelişmeleri beklemek gerekir.  

İçte sıkışan otokrat rejimlerin dış düşman yaratıp daha saldırgan adımlar atarak dikkati dışa 

yöneltmeye çalışması yaygın bir uygulamadır. Bu kapsamda İran’ın İsrail ya da Suudi Arabistan ile 

sıcak bir çatışmaya girmesi olasılık dışı değildir. ABD ve İsrail’in de bu tür çatışmayı fırsat olarak 

görebileceği göz ardı edilmemelidir.  

10. Suudi Arabistan Katar gerginliği ve Suudi Arabistan’ın iç değişim çabaları 

Yıl içinde petrol ve doğalgaz zengini Körfez'de son yılların en büyük krizi patlak vermiştir. Önce 

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, sonra Yemen, Maldivler ve Libya'da 

Tobruk yönetimi doğalgaz zengini Katar ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını duyurmuştur. 

Suudi Arabistan’ın İran ve hatta Türkiye ile ilişkileri gerilmiş,  Suudi-Mısır-Ürdün-İsrail-ABD 

işbirliğine/ittifakına doğru gidişin işaretleri ortaya çıkmıştır.  

Bölgedeki gelişmelerden ciddi bir tehdit algılayan Suudi Arabistan’ın önemli bir sorunu da iç 

sosyo-ekonomik huzursuzluklarla baş etme ve ekonominin petrol gelirlerine bağımlılıktan kurtarılarak 

çeşitlendirilmesi ihtiyacıdır.  Suudi Arabistan’ın bu yönde arayışları içeride Vizyon 2030 ve Neom 

projesi çerçevesinde Veliaht Prens Selman liderliğinde siyasi-ekonomik güç pekiştirme mücadelesi 

başlatmıştır. Vizyon 2030, Suudi rantiyeci devlet yapısını dönüştürmeyi hedeflerken Neom projesi, 

Akabe Körfezi kıyısında 26.000 km karelik bir alanda 500 milyar dolarlık yatırımla yeni bir kent, 

teknoloji, sanayi, eğlence ve ulaşım merkezi inşasını öngörmektedir. Suudi Arabistan’da son bir yılda 

demokratikleşme konusunda atılan adımlar ve ılımlı söylemler dikkat çekicidir.  Ulemanın ve tasfiye 

edilmesi gereken hanedan üyesi siyasi-askerî elitlerin (prenslerin) direncinin kırılması oldukça zor ve 

sancılı bir süreç olmakla birlikte 2017 sonlarında bu kapsamda çok sayıda önemli operasyon yapılmıştır. 

Bu operasyonların 2018’de devamı beklenmektedir. 

Suudi Arabistan’ın ABD’nin destek, yardım ve teşvikiyle geliştirmeye çalıştığı Neom projesinin, 

petrol zengini Arapların yeni bir ‚hayalî projesi‛ ötesinde bağlamı ve dinamiği söz konusudur. Projenin 

temelde Suudi rantiyeci ekonomisinin yeni rantiyeciliğe dönüşümü, devlet-toplum ilişkilerinin yeniden 

tanımlanması ve Suudi Arabistan ve ABD’nin bölgesel gelişmelere cevabı şeklinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Projenin, Suriye ve Irak’ta IŞİD sonrası yeniden siyasi yapılanma, İran’ın dengelenmesi, 

Türkiye’nin Arap dünyasından soyutlanması, İsrail-Filistin sorunun ‚ekonomik barış‛ yoluyla 

çözümlenmesi, Kürtlerin karaya sıkışmışlıktan kurtarılması kapsamında önemli yansımalarını beklemek 

gereklidir. 

11. Yemen’de iç savaşta denge Suudi Arabistan lehine değişebilir 

Yemen’de iç savaş devam ederken, 4 Aralık 2017’de eski Yemen Başkanı Ali Abdullah Salih 

Husiler tarafından öldürdü. Abdullah Salih ve tarafları uzun süre Husilere destek verdikten sonra son 

aylarda Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya ve Husilerle çatışmaya başlamışlardı. Suikast sonrası Salih 

taraftarlarının Husilerden tüm desteğini çekmesiyle çatışan gruplar arasında dengenin Suudi 
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Arabistan’ın desteklediği ve uluslararası olarak meşru kabul edilen hükümet lehine değişeceği tahmin 

edilmektedir. Diğer taraftan yıl içinde Husilerin Suudi Arabistan’a fırlattığı füzeler sonrası Husilere 

yönelik ABD kinetik operasyonları da artmıştır. İran, Orta Doğu’da, özellikle Suriye’deki 

operasyonlarında askerî ve ekonomik olarak artan bir bedel ödemektedir.  

2018’de kendi iç sorunlarına odaklanmak zorunda olan İran’ın Yemen’de Husilere yeteri kadar 

destek vermesi zor görülmektedir. Bu durum Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin icra ettiği 

operasyonların etkisini artıracaktır.  

12.Doğu Avrupa ve Baltık’ta Rusya-ABD/NATO gerginliği artarak devam ediyor 

2014’teki Ukrayna krizi ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakından itibaren Doğu Avrupa ve Baltık 

bölgesinde ABD, NATO ve Rusya arasında kuvvet konuşlandırması ve tatbikatlar artmaya devam 

ediyor. 2014-2017 arasındaki askerî gelişmelerin Soğuk Savaş’ın bitişinden beri en yüksek seviyesine 

geldiği ifade ediliyor. Bu kapsamda NATO ve ABD, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinin kara, deniz ve 

hava savunmasına destek sağlıyor. Baltık ülkeleri ile Romanya ve Polonya’ya ilave hava vasıtaları 

konuşlandırıldı, AWACS uçuşları artırıldı. NATO’nun deniz görev güçleri Baltık’ta faaliyetlerini ikiye 

katladı. Rusya’ya komşu NATO ülkelerinde tatbikatlar artırıldı. Bu tatbikatların tamamında ABD 

birlikleri yer alıyor.  

Süreç içerisinde Romanya, Bulgaristan, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya ve 

Macaristan’da 8 adet NATO Kuvvet Entegrasyon Birimi teşkil edildi. Bir tür karargâh işlevi gören 

birimlerde 100-150 arası NATO personeli görev yapıyor. Baltık bölgesindeki NATO birlik ve 

faaliyetlerinin koordinasyon görevi Polonya’da konuşlu Kuzeydoğu Yüksek Hazırlıklı Kolordusuna 

verildi (MNC-NE). Romanya’da ise çok uluslu NATO tümeni oluşturuldu. Bu tümen, Bulgaristan ve 

Romanya’daki NATO faaliyetlerini koordine ediyor. NATO diğer taraftan 40.000 kişilik NATO 

Mukabele Kuvvetini (NRF) Doğu Avrupa ve Baltık’taki muhtemel gelişmelere göre eğitime tabii 

tutuyor. ABD’nin NATO kapsamı dışında da bu ülkelere askerî teçhizat yardımı önemli seviyeye ulaştı. 

Diğer taraftan Rusya, Doğu Ukrayna, Kırım, Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık sınırlarına önemli askerî 

yığınak yaptı, tatbikatlarını artırdı. Rusya’nın Baltık kıyısında Kaliningrad’a nükleer başlık taşıyabilen 

balistik füzelerini konuşlandırma çabaları söz konusu.  

Taraflar arasındaki askerî yığınaklanma yarışının özellikle Rusya’yı mali olarak zor durumda 

bıraktığı tahmin ediliyor. Bu noktada Rusya’nın durumu Soğuk Savaş sırasında ABD’ye karşı yarışı 

kaybeden ve çöküşe giden SSCB’nin durumu ile mukayese ediliyor. 2018’de taraflar arasında sıcak bir 

çatışma olasılığı ise düşük görülüyor. 

13. 2017’de silahlı çatışmalar devam etti  

Dünyada örgütlü siyasal şiddet ve terörizm içeren yaklaşık 50 adet orta ve büyük toplumsal 

çatışma devam ediyor. Bu çatışmaların 10 adedi yüksek yoğunluk şiddet içeriyor, geri kalanlar ise orta 
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ve düşük yoğunlukta cereyan ediyor. Yüksek yoğunluklu çatışmaların yüzde 80’ine yakını Orta 

Doğu’da ve İslam dünyasındadır. Bu kapsamda Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Somali, Yemen ve 

Nijerya dikkat çekmektedir. Güvenlik birimleriyle uyuşturucu kartelleri, insan kaçakçıları ve mafya 

çeteleri arasındaki çatışmalarda da yüksek yoğunlukta şiddet görülmektedir. Örneğin Orta Amerika’da 

Honduras, Guatemala ve El Salvador hükümetleri uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyonlar 

yürütürken Meksika’da benzer bir çatışma söz konusudur (Tablo-2). 

Tablo-2: Dünyada çatışmalar 

Yüksek yoğunluklu çatışmalar Orta yoğunlukla çatışmalar Düşük yoğunluklu çatışmalar 

-Afganistan, Suriye, Irak, Libya, 

Yemen, Somali, Nijerya ve Güney 

Sudan’daki çatışmalar.  

-Orta Amerika Honduras, 

Guatemala ve El Salvador’un 

uyuşturucu kartelleri ile 

çatışmaları.  

-Meksika’da uyuşturucu ve insan 

kaçakçılığı örgütleri 

-Pakistan’da Belucistan ve Kuzey Batı 

Bölgesi çatışmaları ile ülke içinde 

mezhep eksenli (Şii, Sünni) gruplar 

arası çatışmalar. 

-Türkiye’de PKK, Ukrayna’da Donbas 

ayrılıkçıları, 

- Mali, Sudan (Darfur, mavi Nil ve 

Kordofan) çatışmaları, Tayland’da 

Müslüman Malay bölgesi, Burma 

Arakan bölgesi, Keşmir çatışması,  

-Mısır’da Sina, Demokratik Kongo, 

Kolombiya ve Orta Afrika 

Cumhuriyeti çatışmaları 

-Dağlık Karabağ, Sincan Uygur 

Bölgesi 

-Etiyopya iç çatışmaları, 

Hindistan’da Ascam, Manipur 

ve Nogaland çatışmaları 

-İsrail-Filistin, Lübnan’da 

Hizbullah 

-Nijerya, Filipinler, Rusya’da 

Kuzey Kafkasya 

 

Dondurulmuş çatışmalar 

-Toplam 50 çatışma donmuş durumdadır  

-Bazıları; İspanya’da ETA, Kuzey İrlanda’da IRA, Rusya Çeçenistan ve Dağıstan, Gürcistan Abhazya, 

Gürcistan Güney Osetya, Sri Lanka Tamil, Sierra Leona, Angola, Ruanda, Nepal, Peru’da Aydınlık Yol, Fas 

Polisaro, Moldova Transdinyester, Orta Afrika Cumhuriyeti Tanrının Direnişi Örgütü. 

 

Türkiye’de PKK, 2017’de orta yoğunlukta şiddet içeren çatışmalar içine girmiştir. Bu kategoride 

diğer çatışmalar ise başta Ukrayna’daki ayrılıkçılar ve Pakistan’daki çatışmalar olmak üzere çok sayıda 

ülkeyi kapsamaktadır. Dağlık Karabağ, Sincan Uygur Bölgesi, İsrail- Filistin düşük yoğunluklu 

çatışmalar içinde yer almaktadır. 

Dünyanın geçmiş yıllarda şiddet yoğunluğu yüksek çatışmaların bazılarında 2017’de dikkate 

değer bir olay meydana gelmemiştir. Genellikle ateşkes, barış anlaşmaları ve fiili bir durumun zorla 

kabulü ile şiddetin kesildiği bu tür 50’ye yakın çatışmaya İspanya’da ETA, Kuzey İrlanda’da IRA, Sri 

Lanka’da Tamiller örnektir. Ancak dondurulmuş ya da uyuyan çatışma olarak adlandırılan bu tür 

çatışmaların ilgili devletlerin kırılganlığı, küresel-bölgesel-yerel sosyo ekonomik krizler ile komşu 

devletlerin müdahaleleriyle tekrar harekete geçebileceği değerlendirilmektedir. 2017’de hibrid savaş 

uygulamalarında ve asimetrik vasıta kullanımında artan eğilim dikkate alındığında 2018’de bu tür 

çatışmaların bir bölümün tekrar şiddet üretmesi mümkün görülmektedir. 

2017’de, önceki yıllarda hâkim olmaya başlayan çatışmaları durdurmak için BM 

yetkilendirmesiyle ve insani amaçlı olarak müdahale etmede uluslararası toplumun 

çaresizliği/isteksizliği değişmedi. BM, 2017’de iç savaş koşullarındaki 16 ülkede barış 
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operasyonları/misyonları icra ediyordu. 2018’de üye ülkelerden barışı koruma bütçesinin 

karşılanamaması ve barış gücü personeli temin edilememesi nedeniyle bazı misyonların sonlandırılma 

olasılığı yüksek görülüyor. 

14. 2017’de mülteci hareketleri devam etti 

2017’in dört büyük mülteci hareketi Suriye, Güney Sudan, Yemen ve Arakan’da yaşandı. Güney 

Sudan’da devam eden iç çatışmalardan bir milyona yakın mülteci Uganda’ya sığınırken Arakan’da 

600.000’e yakın insan Bangladeş’e geçti. Yemen’de iki milyon insan ülke içinde yerlerinden oldu. Bu tür 

mülteci hareketleri Avrupa’yı tehdit etmediğinden dünyada fazla dikkat çekmedi. 

Nisan-Aralık 2017 döneminde Suriye’den Avrupa’ya 996.204 mülteci kabul edildi. Bunların yüzde 

64’ü Almanya ve İsveç’e, yüzde 20’si Macaristan, Avusturya, Hollanda, Yunanistan ve Danimarka’ya, 

geri kalanlar ise diğer Avrupa devletlerine sığındı. Türkiye’deki kayıtlı sığınmacı sayısı ise 3 milyon 551 

bin 78’e ulaştı. 

15. Referandumlar Yılı 

Irak’ta KBY ile başlayan, İspanya’da Katalanlarla devam eden bağımsızlık referandumları 

İtalya'nın Lombardiya ve Veneto bölgelerinin özerklik için oy kullanmasıyla 2017’ye damga vurdu. 

Kürtlerin yüzde 73’ü sandık başına gitti, yüzde 93 oranında bağımsızlık yönünde oy kullanıldı. 

Katalanlar ise, İspanya hükümetinin baskısı ve engellemesinin de etkisiyle ancak yüzde 43’ü sandığa 

giderken, yüzde 90 seviyesinde evet oyu verdi. Kürtler ve Katalanlar merkezi hükümetlerden sert 

karşılık ve yaptırımlara maruz kaldılar ve uluslararası destek alamadıkları için kararları uygulamaya 

sokamadılar. İspanya Hükûmeti Katalonya'nın özerkliğini iptal ederken, Irak Merkezi Hükümeti, 

KBY’nin filli kontrolündeki bölgelere askerî harekâtla ele geçirdi ve sınır kapılarını kontrolüne aldı. 

İtalya’da her iki bölge halkı, nispeten düşük katılıma karşın (yüzde 40-55) yüzde 95 oranında özerk 

yönetime evet dedi. 2018’de her iki bölgenin İtalya hükûmetini müzakereye zorlaması bekleniyor.  

İskoçya ise İngiltere’den ayrılmak için 2014'te yaptığı ve kıl payı hayır çıkan referandumu Brexit 

sonrası tekrar gündeme getirdi ve 2018 baharında yeniden sandık başına gitmeyi planlıyor. 

Referanduma gidenlerin somut bir kazanımı henüz zor görülmekle birlikte, dünyada başlayan bir 

eğilimi göstermesi açısından önemli.  

Dünyada devletlerin sayısında artışta 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyılın başlarını kapsayan 

ve dört dalgada ulus-devlet ya da devlet-ulus inşa süreçleri yaşanmıştır. Bu dört dalga; 19. yüzyılda 

Güney Amerika’da İspanyol egemenliğinin son bulması, I. Dünya Savaşı sonrasında Rus, Avusturya-

Macaristan ve Osmanlı imparatorluklarının yıkılması, II. Dünya Savaşı sonrası sömürgeciliğin sona 

ermesi ve Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile Yugoslavya’nın dağılmasını kapsamaktadır. Değişim 

dalgaları Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da, onlarca kırılgan ve zayıf devleti uluslararası 
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sisteme dâhil etmiştir. 2010’dan itibaren ‚referandumlar yoluyla ayrılma‛ şeklinde isimlendirilecek 

beşinci bir dalganın içinde bulunulduğu düşünülmektedir.  

16. Küresel ekonomi önceki yılların aksine büyüdü ancak küresel teknolojik açık artırıyor 

2017, küresel ekonomi açısından toparlanma yılı olarak düşünülüyor. Küresel ekonomik 

büyümenin yüzde 3-4 düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. ABD, AB, Çin ve Rusya gibi büyük 

ekonomilerin hepsinde büyüme var. Türkiye ekonomisi de büyüdü. Diğer taraftan ülkeler arası ve 

ülkelerin içinde bölgeler ve toplumsal katmanlar arası gelir dağılımında uçurum büyüyor. Bilimsel ve 

teknolojik alanda yeni gelişmeler yaşandı. Bilgi ve iletişim sistemleri, robotikler, genetik ve sağlıkta dev 

adımlar atıldı. Bilimsel ve teknolojik alanda Batı ve kısmen Pasifik ile dünyanın geri kalanı arasında 

uçurum büyümeye devam etti.  

Küresel ölçekte doğrudan yabancı yatırımlarda (DYY) 2017 toparlanma çabalarına tanıklık etti. 

DYY’ler Latin Amerika ve Karayip bölgesindeki düşüş hariç olmak üzere dünyanın geri kalanında vasat 

seviyelerde gerçekleşti. Bu dönemde DYY’lerde kaydedilen 1,8 trilyon dolarlık nispi artışın 2018’de 1,85 

trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2018’de Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan ekonomilerde enerji 

sektörü ağırlıklı olmak üzere DYY’lerde yüzde on artış olacağı öngörülüyor. İletişim ve elektronik 

sektörleri tabanlı DYY’lerde 2010’dan itibaren süregelen artış devam etti. Dünyanın ilk yüz şirketi içinde 

yer alan dijital firmaların sayısı iki kattan fazla artış kaydetti. Bu şirketlerin varlıklarında yüzde 65, 

gelirler ve sağladıkları istihdamda ise yüze 30 artış gerçekleşti.   

17. Dünya ısınmaya devam etti 

2017, 2016 ile birlikte kayıt altına alınmış en sıcak yılları ifade ediyor. 2017’de Karayipleri vuran 

kasırgaların 290 milyar dolara zarara neden olduğu hesaplanmış. Küresel ısınmada insan etkisinin 

önemli boyutta olduğu düşünülüyor. Uluslararası çabalar ise yetersiz ve etkisiz kalıyor. 

18. Dünyada demokrasi krizde 

2017’de dünyada otoriter rejimler yükselişe geçerken parlamenter demokrasiler sorun yaşamaya 

devam ediyor. Avrupa’da geleneksel sol ve sağ merkez partiler Hollanda, Fransa, Avusturya, İngiltere 

ve Almanya’daki seçimlerde beklentileri karşılayamadı ve yabancı düşmanlığını öne çıkaran radikal 

partiler yükselişe geçti. AB, Polonya’nın içeride anti demokratik kanunlar çıkarmasını öne sürerek AB 

kurumlarındaki oy hakkını sınırlamayı/askı almayı tartışıyor. ABD kamuoyu da artan bir oranda 

ülkelerindeki sistemi ‚kusurlu demokrasi‛ olarak tanımlamaya başladı. Batı’da, Rusya ve Çin’deki 

otokrat hükümetlerin etki alanlarındaki ülkelerde serbest ve eşit seçimleri bozmaya çalıştıkları şeklinde 

bir algı hâkim olmaya başladı. 2018’deki seçimlerde demokrasinin düşüşe devam edeceği tahmin 

ediliyor. 
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19. Zimbave’de darbe 

Darbelerin artık başarısızlığa mahkûm olduğunun düşünüldüğü bir dönemde Zimbave’de Başkan 

Mugabe birkaç saat içinde darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Mugabe aslında 1980’lerin ikinci yarısında 

Rodezya’da ırkçı beyaz rejime karşı mücadele veren ve siyah Zimbave’yi yaratan ulusal bir kahramandı, 

bir ‚devrimciydi‛. 30 yıl devlet başkanlığı yaptı. Darbe korkusuyla ordunun emir komuta yapısını 

parçalayarak, kendine bağlı milis yapılara dönüştürdü. Devleti kayırmacı-himayeci bir yaklaşımla 

yönetti. Gittikçe otokratlaştı ve Zimbave’nin kaynaklarını kişisel zenginliğine kattı. Dünyanın başta 

gelen zenginlerinden biriydi. Tam anlamıyla kleptokrat bir lider oldu. Rejimi de kleptokrasiye dönüştü. 

2017 Kasım ayında bir kaç saatlik bir askerî darbeyle devrildi.  

20. Brexit 

2017’de İngiltere resmen AB’den çıkış görüşmelerine başladı. İngiltere’nin AB kurumlarına 50 

milyar avroya yakın borcun ödeme planı üzerinde görüşmeler sürüyor. Çıkış sonrası AB-İngiltere 

ekonomik ilişkilerin nasıl yürütüleceği ve AB’de reform programları 2018’in gündeminin ön sıralarında 

yer alıyor.  

21. Kıbrıs müzakereleri sonuçsuz kaldı, 2018’de petrol ve doğalgaz krizi olası  

Kıbrıs sorununa iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı çözüm bulma için yarım asırdır devam eden 

müzakereler, tarafların harita sunması, garanti ve güvenlik başlığının konuşulmaya başlaması gibi 

birçok ilkin yaşanmasına rağmen 2017’de de sonuçsuz kaldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 

tarafları yakınlaştırmak amacıyla ortaya koyduğu çerçeve ve yapılan yeni açılımlara rağmen Rum 

tarafının uzlaşmaz pozisyonu değişmedi. Güney Kıbrıs’ta 2018’in ilk çeyreğinde başkanlık seçimleri 

yapılacak. Seçim sonuçlarının Rumların pozisyonunu değiştirip değiştirmeyeceği ya da aradaki güven 

bunalımının aşılıp aşılmayacağı belirsiz. Ancak Kıbrıs sorunu devam ettikçe çözüm arayışı da devam 

edecek gibi görünüyor. 2017’de açılması planlanan Derinya ve Aplıç kapıları da açılamadı. 

2018’de bir taraftan Rum başkanlık seçimleri beklenirken, iki yeni kapının açılması ve Maronitlerin 

köylerine dönmesi gibi konuların gündemde yer alacağı düşünülüyor. Her koşulda Kıbrıs Türklerinin 

soyutlanmışlığı ise devam edecek.  

Önceki yıllarda Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ciddi bir krize neden 

olan Kıbrıs Adası’nın münhasır ekonomik bölgesinde GKRY’nin doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri, 

GKRY’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek çözüm umutlarıyla devam eden Kıbrıs müzakerelerinin 

etkisiyle 2015’den itibaren yumuşamaya geçmişti. 2017’de Kıbrıs müzakerelerinin sonuçsuz kalması, 

GKRY’nin nispeten mali krizinden çıkması ve ABD ve Avrupalı firmaların bölgeye daha fazla ilgi 

göstermesiyle sondaj faaliyetleri tekrar hız kazandı.  

ABD firması Exxon, 2018’in ikinci yarısında iki alanda sondaja başlama için anlaşma imzaladı ve 

hazırlıklarını hızlandırdı.  Exxon ayrıca Katar Petrol Şirketi ile ortak olarak 10. Blokun işletme lisansını 
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aldı. ABD’nin Noble firması (İsrail ve İngiliz firmalarıyla ortak) 2011’de 12. Blokta sondajlar yapmış ve 

zengin gaz sahaları bulumuştu. İtalyan ve Güney Kore ortaklığı olan ENİ de bölgede sondaj yapıyor. 

ENİ ile Fransız Total’ın ortaklığı da 11. Blok üzerinde çalışıyor. 2018’de ABD ve Avrupa’nın enerji 

devleri bölgeye akın edecek gibi görünüyor. Türkiye’nin geçmişte kısmen etki gösteren fırkateynlerle 

caydırma stratejisinin bu sefer sonuç vermesi zor görülüyor ancak her koşulda krizin tırmanması 

olasılığı yüksektir. 

22. 2018’e umut veren 2017’inin iyileri ve güzellikleri 

2017’de her şey kötü, insanlar ve devletler saldırgan ve bencil ve dünya her köşesiyle şiddet ve 

çatışma içinde değildi. Gerçekte dünyada iyiler kötülerden daha fazlaydı ancak haber yapmanın, kitap 

ve tarih yazmanın seçiciliği nedeniyle iyiler gölgede kaldı, hatta bu raporun bile müteakip birkaç 

paragrafında yer bulabilecek. 

(a)  2017’de sağlık alanında dev adımlar atıldı  

Artık beyindeki hasarlar iyileştirilebiliyor. ABD’de doktorlar iki yaşındaki bir kız çocuğun 

beyninde travma sırasında oluşan ve bir zamanlar tıpta kalıcı hasar şeklinde değerlendirilen bozulmayı 

eski haline dönüştürüp, iki saat süreyle duran kalbi çalıştırdılar. Operasyonun başarısında en büyük 

payın yüksek basınçlı oksijen terapisi olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan ABD MIT’da yapılan 

çalışmalarda Alzheimer hastalarında görülen hafıza kaybının düzeltilmesini sağlayacak bir protein 

geliştirirken, başka bir çalışmada beyin felci ve sinir sisteminde kalıcı hasarların tedavisinde doğru 

yöntemlerin bulunduğu kabul ediliyor. Son olarak otizm semptomlarını tedavi edecek suramin isimli bir 

ilaç klinik testleri geçti ve kullanıma girmeye hazırlanıyor. 

(b)  Enerji ve içme suyu üretimi basitleşiyor 

Nükleer füzyon üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda katı ve sıvı maddelerden çok ucuz enerji 

üretebilecek teknolojinin kazanılmasına bir adım daha yaklaşıldı. İngiliz, Çinli, Alman, Güney Koreli ve 

Japon bilim adamlarının çalışmaları 2030’da atıklardan ve deniz suyundan nükleer füzyon ile üretilecek 

enerjinin şebekelere dâhil olacağını gösteriyor. Benzer şekilde deniz ve göl sularından içme suyu 

üretecek grafenoksit diyaframı laboratuar testlerini geçmiştir. Teknik ticarileştiğinde içme suyu sıkıntısı 

ve doğal olarak su savaşları ortadan kalkabilecektir. 

(c)  Vakumlu tüpte ulaşım gerçek oluyor 

Elon Musk’un fikir babası olduğu kabul edilen vakumlu tüp içinde çok yüksek hızda ulaşım 

projesi hayata geçmeye başladı. Vakumlu tüplerde hareket eden vasıtalar, uçaklardan daha hızlı, saatte 

1100 km üzerinde hız yapabiliyor. New York-Washington ya da İstanbul-Ankara arası 25-30 dakikada 

alınabiliyor. ABD, Hollanda, Çekya, Slovakya ve Fransa’da projeler hazır ve başlamış durumda. 2021’de 

Amsterdam-Paris hattının devreye girmesi öngörülüyor. 
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(d)  Gizli ve özel bilimsel araştırmalar kamuya ücretsiz açılıyor 

NASA, araştırma sonuçlarını ücretsiz olarak kamuya açma kararı aldı. Açılan bir web 

sitesinden araştırma bulgularına erişilebiliyor. Batı’da akademik yayıncılık dünyasında, kamu 

kaynaklarının fon desteği ile ve akademik kurumlarda hazırlanan hakemli bilimsel dergiler ve kitaplara 

ücretsiz erişim konusunda ilke kararları alınmaya devam ediyor. 2018’de çoğu dergi ve kitaba ücretsiz 

erişim mümkün olacak. Bilgi biraz daha küreselleşecek, bir ölçüde demokratileşecek ve Batı’nın bilgi 

alanındaki hâkimiyeti sürecek. 

(e)  Steve kutup ışıkları 

2017’de astronomlar yeni bir kutup 

ışını tanımladılar ve ‚steve‛ olarak 

isimlendirdiler. Steve Kuzey 

Yarımküre’den titrek ışık kuşağı şeklinde 

görülebiliyor ve izlemeye değer olduğu 

söyleniyor. 

 

(f)  2017’nin en barışçı barışçı ülkeleri  

2017’de dünyada, ciddi bir şiddet ve çatışma yaşamayan en barışçı ülkeler sırasıyla İzlanda, 

Yeni Zelanda, Portekiz, Portekiz, Avusturya, Danimarka, Çekya, Slovenya, Kanada, İsviçre ve İrlanda 

oldu. 

(g)  2017’nin barış işçileri 

2017’nin barış aktivistleri kadınlardı. ABD başkanı Trump’ın ayrımcı tutumunu protesto etmek 

için 21-22 Ocak 2017’de ABD’de ve dünyanın hemen her ülkesinde 2,5 milyon kadın barışçı protestolara 

katıldı. Yılın ikinci kitlesel barış eylemi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde milyonların sokağa çıkması 

oldu. Geleceğin barış hamlelerini kadınlardan beklemek gerekiyor  

(ğ)  “#Ben de (metoo)” hareketi 

Hollywood’da yaşanan cinsel taciz olaylarının internet üzerinden mağdurlar tarafından ifşa 

edilmesi ile başlayan #metoo hareketi küresel ölçekte karşılık gördü. İş, politika ve sanat dünyasından 

çok sayıda tacizci deşifre edildi.  
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B.  Küresel Gelişmelerin Genel Değerlendirilmesi 

2018’de ABD-Kuzey Kore sıcak çatışması düşük bir olasılıktır. ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik 

çevreleme ve caydırmaya daha kapsamlı ve sert tedbirlerle devam etmesi beklenmektedir. Kuzey 

Kore’nin ise ABD’nin çabalarına karşın 2018’de nükleer güç olma yolunda aşama kaydedeceği 

değerlendirilmektedir.  

Asya-Pasifik ve ötesinde Çin ve Rusya’nın ABD’yi dengelemek için işbirliğine devam edecekleri 

bu kapsamda Rusya’nın güvenlik, Çin’in ise ekonomik konularda öncülük yapacağı ve bir tür rol 

paylaşımının daha görünür olacağı beklenmelidir. Ancak Çin ve Rusya’nın işbirliğinin sınırları da 

mevcuttur. Aynı jeopolitik alanlarda rakip olan iki büyük gücün birbirlerini de dengelemesi ve özellikle 

Orta Asya ülkeleri üzerindeki mücadelede gerginlik yaşamaları olası görülmektedir. ABD’nin Rusya ve 

Çin yakınlaşmasına karşı Avrasya’da ve Doğu Asya Pasifik’te yakın müttefikleriyle ve askerî 

konuşlanmasıyla (Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Avustralya, 

Singapur ve Vietnam) yeni arayışlara yönelmesi beklenmekle birlikte, söz konusu müttefiklerin çok 

yönlü güvenlik ve ticari fayda arayışları ABD hamlelerini sınırlayıcı olacaktır.  

2018’de dünyada kapsamlı bir ticaret savaşı beklenmemekle birlikte, ABD’nin Çin, Meksika, 

Güney Kore ve Japonya ile dış ticaret açığını gidermeye ve söz konusu ülkeleri serbest ticaret üzerindeki 

korumacı politikalardan vazgeçirmeye çalışması ve bu kapsamda sert tedbirler alması göz ardı 

edilmemelidir. Trans-Pasifik Ortaklığından çekilen ABD’nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret 

Anlaşmasının (NAFTA) gözden geçirilmesini hedefleyeceği, bu kapsamda anlaşmadan çekilmeyi koz 

olarak kullanacağı, bunun ötesinde ABD’nin 2018’de NAFTA’dan çekilmesi kendi iç dengesinin 

sınırlayıcı etkisi nedeniyle düşük olasılıklı görülmektedir.  

2018’in küresel gündeminde yer alacak konulardan birisi İran’ın Orta Doğu’da sınırlanması ve 

dengelenmesi olacaktır. İran’ın artan etkisi ve nükleer kapasite geliştirme olasılığı açık olarak ABD, 

Suudi Arabistan ve İsrail için öne çıkan bir güvenlik konusudur. Bu üç ülkenin dışında Rusya’nın İran’ın 

sınırlanmasına, kendine muhtaç kalması yaklaşımıyla, örtülü ve temkinli destek sağlayacağı ve bu 

kapsamda ikili oynayacağı düşünülebilir.  

ABD-İran mücadelesi açık vasıtalarla devam ederken, örtülü ve asimetrik vasıtalara da 

başvurulması beklenmektedir. Bu kapsamda İran’da artan iç siyasi ve sosyo-ekonomik gerginlikler ile 

İran’ın dini karar mercileri ile seçilmiş kurumları arasındaki uyuşmazlıkların dış istismara açık 

hassasiyetler yaratmaya devam etmesi kaçınılmazdır.  

2018’de petrol fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, başta Rusya, Suudi Arabistan ve İran olmak 

üzere rantiyeci ekonomilere dayanan ülkeler için olduğu kadar enerji ithalatına bağımlı Çin, Japonya ve 

Hindistan için de önemlidir. Son yıllarda düşük seyreden petrol fiyatları Rusya başta olmak üzere birçok 

ülkeyi krize sürükleme riski taşımaktadır. 2018’de ABD petrol fiyatlarını özellikle şeyl petrol (shale oil) 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Rapor-26: Küresel Jeopolitik Değerlendirme: 2017’de Dünyada ve Türkiye’de Ne Oldu? 2018’i Neler Bekliyor?| 11.01.2018 

 

- 20 - 

üretimini de artırarak düşük tutmaya çalışırken, Suudi Arabistan OPEC ve Rusya ile işbirliği yaparak 

arzı kısarak fiyatları dengede tutmayı amaçlaması beklenmektedir.  

Çin ve Rusya, jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, kendi içlerinde ekonomik 

durgunluk, mali istikrarsızlık, yüksek iç ve dış borç, yüksek oranlı işsizlik, bölgelere arası sosyo-

ekonomik dengesizlik, gelir dağılımındaki uçurum ve yaygın ve sistemik yolsuzlukla baş etmek 

zorunda kalacaklar, bu durum büyük güç olmalarını önemli ölçüde sınırlayacı etki yaratacaktır.  

Avrupa’da özellikle AB içindeki krizler ve reform çabaları 2018’in gündeminde ön sıralarda yer 

almaya devam edecektir. İngiltere’nin çıkış görüşmeleri 2018’de AB’yi büyük ölçüde meşgul ederken 

Fransa ve İtalya’nın Avro bölgesinde parasal politikaların gevşetilmesi ve kamu harcamalarındaki 

sınırlamaların esnetilmesi yönündeki talepleri ve mülteci akınıyla baş etme zorlukları AB’yi içe 

kapatacaktır. Bu nedenle AB, jeopolitik ve küresel ticaret yarışında başlarda yer alan bir aktör 

görünümünden oldukça uzak kalacaktır. 

2018’de dünya genel olarak daha gergin bir uluslararası ortamda bulunacaktır. Jeopolitik, 

güvenlik, ekonomi, ticaret ve iç siyasetin iç içe geçtiği, zaman, mekân, kuvvet, rakip ve yöntem olarak 

çok yönlü dengeleme çabalarının hâkim olduğu; işbirliği, dostluk ve düşmanlıkların sık değiştiği bir 

stratejik ortam beklenmektedir. Bu tür bir ortamda içte güçlü, dış politikayı iç politikaya kurban 

etmeyen, öngörebilen, şekillendirme yeteneği ve kapasitesine sahip, esnek yaklaşımlar benimseyen, 

kaynak ve vasıtaları etkin kullanan aktörler daha başarılı olurken diğerleri ciddi risklerle yüz yüze 

kalabilecek, bu riskleri yönetemeyenler ise kırılganlığa ve sonrasında başarsızlığa sürüklenmekten 

kurtulamayacaklardır. 

2018’de büyük güçler ve onlarınn peşine takılan orta ve küçük güçlerin yürüteceği mücadeleyi 

Soğuk Savaş döneminde ABD-SSCB arasındaki sıfır toplamlı mücadeleden önemli farkı; hiçbir aktörün 

daimi dostu (ve düşmanı) olmadığı ve değişken toplamlı bir mücadele yürütüleceği gerçeğidir.  

Dünyada bir süredir Üçüncü Dünya Savaşı’nın nasıl, ne zaman ve nerede patlak vereceği 

tartışılıyor. Tartışmalarda sosyal bilimcilerden ziyade medyumlar ya da ‚yarı akademik medyumlar‛ 

öne çıkıyor. Fransız astrolog, fizikçi ve kahin Nostradamus'un 2018 yılında gerçekleşmesini öngördüğü 

kehanetler arasında Üçüncü Dünya Savaşı’nın Fransa ve Avrupa'da başlayacağı ve daha sonra tüm 

dünyaya yayılacağı bulunuyor. 2017’de bu yönde bir emare ortaya çıkmadı. Ancak kerameti kendinden 

menkul komplo teorisyenleri bahsedilen savaşın; -Çin ile ABD arasındaki ticaret hacminin büyüklüğünü 

ve ekonomilerin karşılıklı bağımlılığını dikkate almadan- Çin, Rusya, Kuzey Kore ittifakına karşı ABD 

ile yaşanacağını iddia ediyor ve ABD-İngiltere-Japonya-İsrail-Suudi Arabistan ittifakına karşı Çin-

Rusya-Kuzey Kore-İran ve Türkiye ittifakını karşı karşıya getiriyor. Savaşın çıkış yeri olarak Kuzey Kore 

ve/veya Tayvan temelinde Doğu Asya Pasifik, İran’a ABD saldırısı ya da İran-Suudi Arabistan, İran-

İsrail çatışması temelinde Orta Doğu, ABD/NATO ve Rusya çatışması temelinde Doğu Avrupa/Baltık 

bölgesi sıralanıyor.  

https://www.cnnturk.com/abd
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Elon Musk ise Üçüncü Dünya Savaşı’nın yapay zekânın gelişmesi, silahlarda yaygın kullanımı ve 

yapay zekâ güç sahiplerinin rekabetiyle gelecekte yaşanacağını iddia ediyor. Musk’a göre yapay zekâda 

dünya lideri olabilecek güçler ABD, Çin, Hindistan ve Japonya. Dolayısıyla Üçüncü Dünya Savaşı’nın 

da bu güçler dâhil olmaksızın çıkmayacağı öngörülüyor.  

Gerçekte Üçüncü Dünya Savaşı’nın halen devam etmekte olan çok aktörlü; ekonomik, piskolojik, 

asimetrik, sibernetik, terörist ve kriminal boyutlu ve değişken stratejili, farklı mekânlarda eş zamanlı 

cereyan eden hibrid savaşların toplamı olarak görmek daha rasyonel. Bu kapsamlı ve çok boyutlu 

savaşın en dikkat çekici özelliklerinden birisi, kinetik harekâtın büyük güçlerin topraklarının ötesinde 

cereyan etmesi ve savaşın etkilerinin uzak coğrafyalardan bir aksiyon filmi gibi izlenmesidir. Diğeri ise 

savaşın içindekilerin, yaşadıklarının savaş olduğunun bilincine varmadan Üçüncü Dünya Savaşı üzerine 

kafa yormaya devam etmeleridir. Uzaktaki nisbi istikrar ve barış bölgelerinde yaşayanların acıları ve 

yıkımı yakından hissedeceği önceki iki büyük savaşa benzeyecek Üçüncü Dünya Savaşı imkansız 

değildir ancak çok uzaktadır.  
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C.  Türkiye’de İç ve Dış Gelişmeler 

1. İç Gelişmeler 

(a)  OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerle yönetim 

Türkiye 2017’de OHAL ve KHK’larla yönetilmeye devam etti. 15 Temmuz 2016 sonrası 667 

nolu KHK ile başlayan süreçte 2017’nin sonunda 695 ve 696 KHK’lar yayımlandı. KHK sayısı 30’a ulaştı. 

Devletin tüm organları, başta TSK olmak üzere güvenlik sektörü KHK’larla yeniden yapılandırılmaya 

çalışılıyor. Siyasi-toplumsal ve ekonomik yaşamla ilgili önemli düzenlemeler KHK’larla yapıldı. Bu 

durumun içeride ve dışarıda ciddi eleştiriler almaya, toplumsal kutuplaşmayı artırmaya devam edeceği 

tahmin ediliyor.  

(b)  16 Nisan 2017’de referandum yapıldı 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile ilgili yapılan referandum toplumsal siyasi 

aktörleri karşı karşıya getirirken, Avrupa organlarından şeffaflık ve yarışın eşitliği konusunda eleştiriler 

aldı. Yıl boyunca süren meşruiyet tartışmalarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi 

beklenmektedir. Yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı görevini devraldı.  

(c)  2017’de toplumsal kutuplaşma arttı 

Türkiye’de 2017’de önceki yıllarda başlayan hemen her konudaki toplumsal-siyasi kutuplaşma 

artarak devam etti. Birkaç dış güvenlik konusu hariç hemen hiçbir konunda toplumsal mutabakattan 

bahsetmek zorlaştı. Devletin temel erklerine güven azaldı. Yargı-adalet ve siyaset kurumuna güven en 

düşük düzeylerde seyrederken siyasetin söylem dili ağırlaştı. Siyasetçilerin konuşmalarında en sık 

kullanılan sözcükler ‚hain‛ ve ‚ihanet‛ oldu. Medya, büyük ölçüde kutuplaşmanın içinde kalmaya 

devam etti. Toplumun tamamını kapsayacak kanaat önderi kalmadı. Rant kollama ahlakı, çalışma/emek-

ödül ilişkisini baskılamaya, sadakat liyakatin önünde yer almaya devam etti.  

(ç)  Bazı büyükşehir belediye başkanları değiştirildi 

2016 yılında, PKK terör örgütü ile ilişkisi saptanan HDP’li 28 belediye başkanının yerine 

kayyum atamaları yapılmıştı. 2017’de ise AK Parti tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir 

büyükşehir belediye başkanları ile Niğde ve Düzce belediye başkanları istifa ettirilerek değiştirildi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından ise İstanbul’da Ataşehir ve Beşiktaşın CHP’li belediye başkanları görevden 

alındı. Uygulanmanın 2018’de devam etmesi muhtemel görülmektedir.  

(d)  2016’da başlayan FETÖ davaları sonuçlanmaya başladı 

2016’da başlayan FETÖ yargılanmalarının bir bölümünde kararalar verilmeye başlandı. 

Sanıkların önemli bir kısmı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan davaların 2018’de tamamının 
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benzer kararlarla sonuçlanması beklenmektedir.  

(e)  Türkiye’nin 2017 karnesi: Türkiye 2017’de dünyada kabul gören çeşitli endeks ve 

raporlarda önceki yıllara göre gerileme yaşadı. 

(1)  Başarısız devletler endeksi 2017: Türkiye, 178 ülke arasında en kötü 64’üncü sırada 

yer aldı. Türkiye’nin yeri 2014’te 93, 2015’de 89, 2016’da 79 idi. Üç yılda 31 basamak kötüleşti. En kötü 

notları güvenlik birimleri, yargı, toplumsal kutuplaşma, eşitsizlikler konusunda aldı. Türkiye, 

başarısızlık ve kırılganlık açısından yüksek düzeyde ikaz veren ülkeler arasına girdi.  

(2)  Küresel barış endeksi 2017: 163 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye 146. 

sırada ve Somali, Sudan, Kongo, Pakistan, Yemen, Suriye, Irak vb ülkelerin bulunduğu en alt 20 ülke 

grubunun içinde yer aldı. İran 129. sırada ve Türkiye’den 17 basamak daha iyi. Mısır, 139. sırada ve 

Türkiye’den iyi konumda yer alıyor.  

(3)  Yolsuzluk endeksi: 2016’da yayımlanmıştı. Türkiye 176 ülke arasında 78. sırada ve 

Avrupa’nın en kötüsüydü.  

(4)  Basın hürriyeti endeksi 2017: Türkiye 2017 raporunda 180 ülke arasında 155. sırayı 

alıyor. Bir önceki yıla oranla dört basamak kötüleşerek, en kötü 25 içine girmişti. 2018 yılı başlarında 

yayımlanması beklenen 2018 raporunda son bir yılda medyaya yönelik uygulamalar dikkate alındığında 

en kötü 10 içinde yer alması sürpriz sayılmamalıdır.  

(5)  AHİM’de 2015’de en çok dava açılan ülkeler sıralamasında Ukrayna, 13.850 

başvuruyla ilk sıradaydı. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (9.200), Türkiye (8.450) takip etti. 2016 verilerinde 

Türkiye ikinci sıraya yükseldi. Türkiye’nin OHAL ve KHK uygulamaları nedeniyle 2017 ve sonraki yıl 

verilerinde açık ara birinci sıraya gelmesi olasıdır. 

(6)  İnsani gelişme endeksi 2017: Ortalama yaşam beklentisi, okullaşma oranı ve gayri 

safi milli hâsılanın büyüklüğü olmak üzere üç ölçüte dayanan insani gelişme endeksinde Türkiye 180 

ülke arasında 71. sırada yer aldı. Bu endekste 1990’dan 2017’ye her yıl bir gelişme var ancak Türkiye 

hâlâ Avrupa’nın oldukça gerisinde yer alıyor.  

(7)  Küresel bilimsel-teknolojik yetenek ve rekabet endeksi 2017: Türkiye bu endekste 

118 ülke arasında 61 sırada ve ortalarda yer aldı. Avrupa ülkeleri ile yarışamıyor. Türkiye, Kuzey 

Afrika-Batı Asya Grubunda değerlendirilmiş. Bu grupta bile 18 ülke arasında ancak 10. sırada yer 

alıyoruz. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Ürdün ve Güney Kıbrıs Türkiye‘den 

daha iyi durumdalar. Bu açıdan dünyanın ilk 50 şehri içinde Türk şehri yok. Endeks Türkiye’nin neden 

başaramadığını da anlatıyor. Siyasi istikrarsızlık ve çoğulculuğun olmaması birinci neden olarak öne 

çıkıyor. Diğer faktörler arasında; yolsuzluk algısının yüksekliği, farklı gruplara adaletli davranmama, 

cinsiyete bağlı ayrımcılık/eşitsizlik, eğitim sisteminin yetersizliği ve özellikle ekonomiyle kopukluğu yer 

alıyor. Akademik ve araştırma kurumlarının bilimsel yetersizliği, bilimsel araştırmanın 
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desteklenmemesi, beyin göçü (dışarı var, içeri yok), kayırmacılık ve rant kollama/dağıtma kültürünün 

yaygınlaşması ve kurumsallaşması önemli zayıflıklar olarak dikkat çekiyor. 

Yukarıdaki endekslerin tamamı Batı kurumları (resmi ve sivil toplum) tarafından hazırlanıyor. 

Bunlara Batı’nın yanlı davranması ve komplosu olarak bakmak mümkünse de, eksiklere odaklanmak 

daha doğru bir yaklaşımdır. 

2. Dış gelişmeler 

Türkiye’nin dış ilişkileri 2017 boyunca genel olarak gerginleşmeye ve bozulmaya devam etti. Bu 

genel eğilimin, değer ifade edebilecek iki istisnası Rusya ve Katar ile ilişkilerin düzelmesi/gelişmesidir.  

(a)  AB ile İlişkiler: 

2017’de AB ile ilişkiler gerginleşmeye devam etti. Müzakereler fiilen durmuş halde. Gerçekte 

2005’den bu yana hiçbir müzakere başlığında gelişme olmadı. Müzakere sürecinin askıya 

alınması/kesilmesi noktasına gelindi. Nitekim AB Parlemantosu bu tür bir öneriyi kabul etti ve AB 

Konseyine tavsiye kararı aldı. AB Konseyi henüz müzakerelerin kesilmesini konuşmadı ancak AB 

yardımları kesilmeye başlandı. AB’nin içinde Hollanda, Almanya, Belçika ve Avusturya ile yıl içinde 

yaşanan çeşitli gerginlikler nedeniyle ilişkiler biraz daha kötüleşti. Yunanistan ile 2017’nin son 

günlerinde Lozan güncellenmesi söylemi, adalar ve önceki yıldan gelen FETÖ sanıklarının iade 

edilmemesi nedeniyle ilişkiler gerilmeye başlandı. Kuzey Avrupa ülkeleri ile geleneksel olarak mesafeli 

ilişkiler devam ediyor.  

Diğer taraftan Avrupa Konseyi de Türkiye hakkında önemli bir karar verdi ve Türkiye’yi 

demokrasi karnesi açısından izlemeye aldı. 2018’de her iki örgütle ilişkilerin düzelmeyeceği aksine biraz 

daha kötüleşme riski bulunduğu, AB-Türkiye ilişkilerinin tam üyelikten ziyade güçlendirilmiş gümrük 

birliğine doğru evirildiği değerlendirilmektedir.  

(b)  ABD ile İlişkiler 

Türkiye’nin ikili ilişkilerinde en büyük kötüleşme ABD ile yaşandı. 2016’da başlayan aşağı ivme 

artarak devam etti. ABD, Türkiye’nin tüm itirazlarına karşın PYD/YPG’ye desteğini artırdı, Rakka ve 

Deyri Zor operasyonlarını PYD/YPG’ye yaptırdı. İki ülke arasında vize krizi patlak verdi. Türkiye’de 

devlet haber ajansının Suriye’deki ABD üslerinin yerlerini ifşa etmesi karşılıklı güven krizini zirveye 

taşıdı.  Rusya’dan S-400 alımı ABD ve NATO’da tehdit algısını artırdı. FETÖ liderinin Türkiye’ye teslim 

edilmemesi, diğer FETÖ sanıklarının ABD’de ikamet etmesi, Rıza Zarrab yargılamasının başlaması 

önemli kriz noktaları olarak öne çıktı. ABD, Orta Doğu’da dengeleme arayışında Türkiye’yi devre dışı 

bırakmış ve Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İsrail ile arayışa girmiş görünüyor.  

2018’de iki ülke ilişkilerini düzeltebilecek bir çıkış yolu görülmediği gibi, ilişkilerin biraz daha 

bozulması olasıdır. Bu kapsamda Rıza Zarrab olayında Jürinin beş konuda suçlu bulduğu Hakan Atilla 
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ile Türk bankalarına vereceği cezalar ilişkilerin seyri açısından ilk eşiktir. 24 Nisan’da Trump’ın Ermeni 

iddialarını ‚soykırım‚ olarak niteleyip nitelemeyeceği, yıl içinde başlaması muhtemel Trump’ın eski 

ulusal güvenlik danışmanı Flynn yargılamasının Türkiye’de iktidar partisi ile ilişkilendirmesi ikinci ve 

üçüncü eşikleri teşkil edecektir. ABD’nin PYD/YPG’yi ‚Kuzey Suriye ordusuna dönüştürme girişimini 

ve PYD’yi siyasi meşru aktör olarak öne çıkarma girişimlerini de bu eşiklere eklemek gerekir. 

ABD ile gerilen ilişkilerin olumlu bir yönü de bulunmaktadır. Bir süredir yaşanan krizler, uzun 

yıllardır Türkiye’de hâkim olan ve iki ülke ilişkilerini ‚stratejik ortaklık‛ ya da ‚model ortaklık‛ gibi 

tanımlayan abartılı yanılsamanın sonlanmasına ve tanımlamanın ‚normalleşmesine‛ yol açmaktadır. 

Gerçekte Soğuk Savaş yılları dâhil iki ülkenin stratejik ortaklığı hiçbir zaman var olmamış, sadece 

ilişkiler güvenlik boyutunda daha yoğun olmuştur. ABD’nin iki stratejik ortağından bahsedilebilir: 

İngiltere ve İsrail. Diğerleri ya NATO müttefikidir (NATO ally) ya da NATO dışı ana müttefikleridir 

(major non NATO ally).  

Türkiye her dönem ABD’nin bir NATO müttefiğidir. NATO’nun 16 üyesinin bulunduğu Soğuk 

Savaş yıllarında değeri fazla olan bir ilişkinin (kabaca 1/15) 1990’lardan günümüze NATO üye sayısı 

artarken ve SSCB benzeri bir tehdit olmadığından değeri de azalmıştır (1/28). Stratejik ortak olmak için 

ortak değer, paylaşılan norm ve benzeşen çıkarlardan bahsetmek gerekir. ABD ile Türkiye’nin değerleri 

ve normları büyük ölçüde farklıdır. Hedefler de son yıllarda oldukça farklılaşmıştır. Dolayısıyla 

ilişkilerin şu anki seviyesi normalleşmiş halidir.  

ABD-Türkiye ilişkileri artan bir oranda ABD-Pakistan ilişkilerine benzemektedir. İki ülke 

kamuoyu birbirlerini sevmemektedir. Pakistan’da ABD’den nefret edilmektedir. ABD, Pakistan’ı Taliban 

ve El Kaide’ye güvenli bölge sağlamakla suçlamakta, Pakistan devletinin rızası dışında Pakistan 

topraklarında İHA ve uçaklarla operasyonlar yapmaktadır. Buna karşın Pakistan ABD’nin NATO dışı 

ana müttefiklerinden biridir ve yılda bir milyar doların üstünde yardım almaktadır. İki ülke ilişkileri 

stratejik olmaktan ziyade ‚işlemsel‛ ya da ‚alışveriş‛ ilişkisidir. ABD-Türkiye ilişkileri de 2018 ve 

sonrasında bu yönde evirilmektedir. 

(c)  Diğer ülkelerle ilişkiler  

Türkiye’nin AB, ABD ve NATO ile ilişkileri bozuldukça Balkanlardaki devletlerle ve Güney 

Kafkasya’da Gürcistan ile ilişkileri de olumsuz yönde etkilenmektedir. Nitekim BM Genel Kurulunda 

Türkiye’nin önerdiği Kudüs kararı Bosna Hersek ve Gürcistan tarafından, çekimser kalınarak ve 

oylamaya katılmayarak, desteklenmemiştir.  

(ç)  NATO ile İlişkiler 

ABD ve AB ile bozulan ilişkiler Türkiye-NATO ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. 2017’de 

Batı’da Türkiye’nin NATO’dan nasıl çıkarılacağı, Türkiye’de ise olmayan ‚Avrasya‛ güvenlik sistemine 
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nasıl geçileceği yoğun olarak tartışıldı. Norveç’teki NATO tatbikatında yaşanan gerginlik ilişkileri biraz 

daha kötüleştirdi. 2018’de NATO ile ilişkilerin gergin görünümünü devam ettirmesi olasıdır. 

(d)  Orta Doğu 

Türkiye Orta Doğu’da gittikçe yalnızlaşmaktadır. Katar-Suudi Arabistan krizinde Türkiye 

Katar’ın yanında yer aldı ve Suudiler ile ilişkiler kötüleşmeye başladı. 2017 biterken iki ülke ilişkilerinde 

sorunlu bir aşamaya gelinmişti. 2018’de Suudi Arabistan’ın Orta Doğu’da ABD politikalarına uygun 

şekilde adımlar atacağı tahmin ediliyor. Bu işbirliği büyük ölçüde Türkiye’nin de aleyhine sonuçlar 

üretebilecektir. Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan sonra birkaç yıl öncesinde yakın ilişkileri olduğu 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri de bozuldu. BAE Dışişleri Bakanı’nın, Medine’deki kutsal 

emanetleri İstanbul’a getiren Fahreddin Paşa’yı hırsızlıkla suçlaması iki ülke arasında krize neden oldu. 

Bu gelişme aynı zamanda, Türkiye’de epeydir propagandası yapılan impratorluk geçmişinin ve toptancı 

çıkarsamaların akılcı bir şekilde yeniden sorgulanmasını sağladı.  

(e)  Fırat Kalkanı 

Türkiye Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde harekâtını 2017’de Mart ayında tamamladı. Tehdit 

algıladığı PYD/YPG terör koridorunu kısmen engellemeyi başardı ancak PYD/YPG’nin Türkiye Suriye 

sınırının yüzde 80’nini kontrol etmesini, gittikçe güç kazanmasını, düzenli bir orduya dönüşme 

adımlarını ve Suriye derinliklerde stratejik kaynaklara el atmasını engelleyemedi. Fırat Kalkanı 

bölgesinde çatışma sonrası idari ekonomik yapılanmanın Türkiye’ye önemli bir maliyeti var. Bu 

maliyetin sürdürülebilirliği sorun olarak öne çıkıyor.  

(f)  Afrin 

Türkiye’nin 2017 boyunca Afrin’e yönelik stratejisi,  Rusya’nın PYD/YPG’ye kalkan oluşturması 

ve uluslararası kamuoyunun bir askerî harekâta olumsuz yaklaşımı nedeniyle söylemin ötesine 

geçemedi. Bu sürede PYD/YPG Afrin’in çok boyutlu olarak çatışmaya hazırladı. 2018 içinde de bölgeden 

PYD/YPG’yi temizleyecek bir kapsamlı bir askerî harekât olası görülmüyor. Ancak Rusya’nın hatta 

ABD’nin rızası dışında yapılacak bir harekât önemli riskleri bünyesinde barındırıyor.  

Türkiye’nin böyle bir harekâta başlaması durumda Rusya ile krizi göz alması, TSK birliklerinin 

Afrin’de tuzağa düşürülmesi, ABD, Rusya ya da menşei bilinmeyen vasıtalar tarafından vurulması 

risklerini hesaplaması,  PKK’nın ya da onun adına hareket edenlerin sınırların içinde ve özellikle Batı 

şehirlerinde yoğun terör saldırılarını dikkate alması gerekmektedir.  

(g)  İdlib 

Astana sürecinde dört çatışmasızlık bölgesinden birisi olarak belirlenen İdlib’de Türkiye Ekim-

Aralık 2017’da Afrin’e bitişik bölgelerde kontrol noktaları oluşturdu. El Nusra’nın hâkim olduğu ancak 

onlarca devlet dışı aktör/terör örgütünün faaliyet gösterdiği İdlib 2018’de Türkiye’nin ulusal güvenliği 
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için önemli bir tehdit alanı olmaya devam edecek görünüyor. Esad rejimin 2018’de İdlib’e yönelik 

kapsamlı bir operasyonu muhtemeldir. Bu çerçevede Türkiye’nin yeni bir mülteci akını ve El Kaide 

elemanı geçişine hazırlıklı olması ve tedbir alması gerekiyor.  

(ğ)  Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkiler 

2017’de Irak’ta Kürt Bölgesel Yönetiminin bağımsızlık referandumu nedeniyle Türkiye’nin 

Barzani ile ilişkileri bozulurken Irak Kürtleri içinde İran’ın ve PKK’nın etkisi artmaya başladı. Nitekim 

İran ile tarihsel olarak daha yakın ilişkilere sahip Talabani ailesinin kontrolündeki KYB güç dengesinde 

kazanımlarını artırdı. PKK ise Kandil’de özerk yönetim ilan etti. Türkiye’nin Barzani ile bozulan 

ilişkilerini Irak Merkezi Hükümeti ile dengeleyebilmesi bir olasılık ancak geçmişten gelen Beşika ve 

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları karşı rahatsızlık ve İran etkisinin sınırlayıcı olması beklenmektedir. 

Bu durumda Türkiye Orta Doğu’dan fizikken soyutlanmaktadır.  

(h)  İran ile ilişkiler 

2017’de İran ile Astana süreci ve Irak’taki referanduma ortak tutum nedeniyle başlayan 

yakınlaşmanın iki ülke arasında bölgesel liderlik rekabeti, Suriye’de farklı tarafları destekleme vb. temel 

sorunlar nedeniyle 2018’de ileri götürülmesi sorunludur.  

(ı)  Türkiye’nin Kudüs tutumu 

Türkiye’nin ABD başkanı Trump’ın Kudüs kararı sonrası uluslararası tepkilerde öne çıkması 

Filistin sokaklarında ve bazı Arap ülkelerinde olumlu karşılanmıştır. Bu olumluluğun İsrail-Filistin 

sorununun çözümünde ve Filistinlilerin haklarının korumasında Türkiye’nin elini güçlendirmesi ise 

birçok nedenle zordur. Filistin’e erişimi/ulaşımı büyük ölçüde İsrail ve Mısır’ın kontrol etmesi, maddi 

kaynakların ise ABD ve Suudi Arabistan tarafından sağlanıyor olması Türkiye’nin rolünü tonu yüksek 

söylemlere mahkûm etmektedir. 2018’de de bunun değişmesi beklenmemektedir. 

(i)  Yunanistan ile ilişkiler 

Türkiye’de muhalefet tarafından gündeme taşınan Ege'de aidiyeti belli olmayan kaya ve 

adacıklar sorunu, Yunan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıkları üzerindeki uçuşu ardından dikkat 

çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bahse konu adaların 1997'den beri Yunanistan'ın işgali 

altında olduğu yönündeki açıklaması, bu konuda Yunanistan'ın 'zımni tanıma' argümanını 

kullanmasına koz verdi. Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan ziyareti esnasında Lozan Antlaşması'nın 

değiştirilmesi yönündeki açıklaması, Doğu Trakya'daki Türk azınlığın haklarının korunması maksadını 

aşan bir beyanat olarak ortaya çıktı. 

(j)  Rusya ile ilişkiler 
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2017’de Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması, S-400 alımı ve Astana-Soçi süreçlerinin gösterdiği 

gibi, artarak devam etmiştir. Ancak bu yakınlaşmanın, Rusya’nın PYD/YPG’ye desteği ve Suriye’de 

Esad rejiminin devamı yönündeki tavrı vb. konular nedeniyle sınırları ve hatta kırılma noktaları da 

mevcuttur. Bu kırılmanın 2018’de Esad rejiminin İdlib’e yönelik operasyonları ile veya Türkiye’nin 

Rusya’ya rağmen Afrin’e bir harekâtı ile ortaya çıkması göz ardı edilemeyecek bir olasılıktır. 

 

 

 

Ç.  Türkiye’nin İç ve Dış Politik Gelişmelerin Genel Değerlendirilmesi 

İç ve dış politikadaki zahiri ayrımın bütünüyle ve dengesiz bir şekilde ortadan kalktığı 

günümüzün ortamında; iktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumu, devlet bürokrasisi, akademik dünya 

ve medyanın mevcut sorunları aşmaya yönelik açılımları geliştirmekten ziyade kendi alanlarındaki 

kazanımlarını pekiştirmeye yönelik statikocu tutumları sürekli değişim halindeki dinamiklerin 

ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalıyor. Sorun çözme kapasitesini sınırlandıran bu durum, siyasal ve 

ekonomik kutuplaşmayı etnik ve mezhepsel kimlik tabanlı toplumsal ayrışmalara taşıma hassasiyetini 

içeriyor olsa da Türkiye’nin bin yıllık bir arada yaşama kültürü, Cumhuriyetin temel ilkelerinin ve 

toplumsal yapıda mevcut vicdan, ahlak, adalet ve eşitlik değerlerinin gücü ile aşılamaz değildir. 

Türkiye’nin ABD ve AB ile daha önce romantik ve büyük yanılsamalar temelleri üzerine oturan 

ilişkileri, çatışan ve uyuşan çıkarların gerçekliğinde rasyonalleşme ve normalleşme eğilimine 

yönelmektedir. Batı ile ilişkilerdeki düzelmenin Rusya’nın ağır maliyetli ittifakını dengelemesi halen 

mümkün olmakla birlikte 2018’de bu yönde önemli adımların atılması ihtiyacı belirgindir.  

İran ve Irak’la ilişkilerin düzelme yönündeki seyri Türkiye’nin bölgesel çıkarlarıyla uyuşmaya 

devam etmektedir. Suriye’de PYD/YPG’nin oluşturduğu terör koridorunun kökleşmesi, bu süreci 

engelleyemeyen iktidar için bir beka sorunu olma niteliği taşımaktadır. Esad rejimi ile örtüşen çıkarlara 

rağmen, −rejimin işlemiş olduğu savaş suçlarından kaynaklananlar başta olmak üzere− büyük ölçüde 

çatışan değerler, ortak hareket etme imkânlarını kısıtlamaya devam edecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik deneyimi, anti-emperyalist geleneksel devlet anlayışı, 

ekonomik dinamiği ve siyasi liderliğin karizmatik etkisi, Orta Doğu ve Afrika’daki halklarda yumuşak 

güç yaratmış olsa da kurumsal ve yönetimsel kısıtlılıkların bu avantajın somut kazanımlara 

dönüştürülmesini kısıtlamaya devam edeceği görülmektedir. 

Yunanistan’ın Ege’deki aidiyeti belli olmayan ada ve kayalıklar üzerindeki yayılmacı tutumunun 

ve Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik ihlallerinin, orta ve düşük yoğunluklu gerilimini muhafaza 

etmesi beklenmektedir. Her iki devlet için de çözümlenmekten çok iç politikalardaki ihtiyaçlar nedeniyle 

yükselen gerilim hakkında kesin bir öngörüde bulunabilmek olası değildir. 
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Sözde Ermeni soykırımı sorununun ABD tarafından yeniden gündeme taşınması, ABD ile olduğu 

kadar İsrail ile ilişkiler tarafından da şekillendirilmesi ihtimal dâhilindedir. 

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ardından normalleşme sürecine dönülebilmesinin ilk 

adımlarının 2018’in ortalarına kadar gerçekleşmesi beklenmemektedir. Bunda FETÖ’nün devletin bütün 

kurumlarına yerleştirilme sürecinde etkinliği kadar, yaratmış olduğu tahribatın tamir edilmesinde 

yaşanan zorlukların, örgütün halen muhafaza ettiği dış desteğin, siyaset ve adalet kurumlarının 

sorunlarının da etkin olduğu görülmektedir. 

PKK terör örgütünün yurt içinde etkinliğini ve hareket serbestîsini kaybetmeye devam etmesi, 

buna karşın Suriye’nin kuzeyindeki gücünü artırması beklenmektedir. Bu durum, hükûmeti, sınır ötesi 

harekâta zorlamaya devam edecektir. 
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