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Özet 

  
Büyük Ortadoğu Projesi çoğu stratejistlere göre farklı anlamlar taşıyor. Bu kavramın işlevi dünyaya tam 

olarak açıklanması tehlikeli olabilecek olguları ve görüşleri ihtiva edebiliyor. Bundan ötürü de bu kavramın 

içerdiği siyasal niyetleri okumak, tarihçiler için genellikle yavan ve baştan savma konular üzerinde çalışmaktan çok 

daha zevkli hale geliyor. Ben bu çalışmada halen oluşum sürecinde olan Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye ile 

ilgili bazı problemlerini ortaya koymaya ve bazı pratik yönlerini değerlendirmeye çalıştım. Bu arada söz konusu 

projenin Ortadoğu devletleriyle ilgili süreçlerinin adım adım uygulanmakta olduğunu da belirtelim. Yani projenin 

pratiğe dönüşmesi konusunda günümüzde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ne var ki bu projenin dikkat çekici bir 

biçimde gelişmesini izlemeden Türkiye için doğuracağı sonuçlar hakkında bir hükme varmak yanlış olacaktır. Şu an 

bu konuyu irdelemek, tarihçiler için iyi bir zamandır. Bugün kendilerini hiçbir zaman uluslar arası siyaset uzmanı 

olarak adlandırmayan tarihçiler bile bu konularda çalışmayı reddetmek istemeyeceklerdir. Bu çalışmada Büyük 

Ortadoğu Projesi ve Türkiye hakkında gündeme getirdiğim konuların henüz hiç birine net bir çözüm getirilmiş 

değildir ve bu nedenle bu konulardaki yorumlar yayınlanmaya değer özelliklerini korumaktadır. Bu çalışmamdaki 

görüşlerime yöneltilecek tenkitlere mukabil, kendimi bazı konularda değiştirebileceğimi de ilave etmeliyim. 
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Abstract 

 
Greater Middle East Project has got different meanings according to different strategist.To discuss the 

function of this concept infront of public as a full disclosure could be dangerous.Hence, working on such a subject 

becomes much more pleasurable for historians instead of some sketchy and monotonous subject.I tried to put 

forward some of the problems of the Greater Middle East Project abot Turkey and consider some practical aspects. 

In the meantime the Project is being implemented step by step to the Middle Eastern states. In other words 

significant progress has been made about the Project into practice today. However reaching a verdict on the 

impacts to Turkey would be wrong without watching the steady growth of this remarkable project.To examine this 

issue at the moment is a right time for historians. Even the historians which would not name themselves as 

international politics specialist can not Tukey that I revived in this study has got no clear solution yet so they are 

still worth publishing. I should add that I can reconsider and develop some of my ideas under the light of counter 

views and critics. 
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Giriş 

Tüm tarihin tebdili kıyafet etmiĢ çağdaĢ tarih olduğu yolundaki sözde kuĢkusuz bir 

doğruluk payının olduğu açıktır.  Klasik Ortaçağ’ın Haçlı seferlerini kaleme almakla, kendi 

yaĢadığı zamanın tarihini yazmak tamamen farklı ama birbiriyle ilintili Ģeylerdir. Bu ikisi 

arasındaki gerçekliği de tarihten söküp atamıyoruz. ġöyle ki, modern bilimi, teknolojiyi ve 

ekonomiyi yaratan devrim batı medeniyetini ve batılı devletleri, birkaç yüzyıldır yeryüzünün 

egemenleri ve efendileri haline getirmiĢtir. Buna rağmen günümüzün iletiĢim çağında Avrupa 

merkezli olmayan dünya hakkında her Ģeyi eksiksiz bilebiliyoruz. Kimileri Avrupa’nın 

merkezîliğini kaybettiğini öne sürse de Avrupa’nın dünya tarihinde oynadığı ve oynamakta 

olduğu rolü yadsımamak gerekmektedir. Bizler Türk tarihçileri, hem bölgesel ve hem de 

evrensel tarihin bir parçası olarak Türkiye’nin geleceğine oturup kafa yormalıyız. Benim bu 

çalıĢmamın konusu iĢte böyle bir çabanın sonucu olmuĢtur.  

Avrupa Birliği’nin eĢiğindeki Türkiye için bölgesel tanımlama problemlerinden 

birisini ele almak istiyorum. Ortadoğu Bölgesi, ABD’nin bir G8 zirvesi için 2004 yılında 

hazırladığı bir ön çalıĢma metninde Ortadoğu, Arap ülkeleri yanında Ġsrail, Türkiye, Ġran, 

Pakistan ve Afganistan’ı içine alacak Ģekilde tanımlanmıĢtır.  Hatta zaman zaman Orta Asya 

ve Kafkaslar da bu coğrafyanın içine sokulmaktadır. Görünen odur ki ABD, bilinen klasik 

coğrafi tanımı değiĢtirerek, Ortadoğu’nun sınırlarını geniĢletmiĢtir. Avrupa ise mesela 

Türkiye’nin Ortadoğu içinde olup olmadığı konusunda kararsızdır. Çünkü Türkiye bir NATO 

üyesi aynı zamanda potansiyel bir AB üyesi adayıdır. Avrupa’ya göre Ortadoğu Arap ülkeleri, 

Ġsrail, Ġran ve Afganistan ile sınırlıdır
1
.  

Türkiye’nin hangi bölgesel tanıma ait olduğuna dair ortaya çıkan problem, zaman 

geçtikçe baĢkalarının Türkiye’yi tanımlamada kendi perspektiflerinin değiĢmesinin yarattığı 

problemle iç içe girmektedir. Bu durum bizim için, Türkiye’ye özgü varsayımlardan nasıl 

kurtulabileceğimiz problemini de beraberinde getirmektedir. 

1995'li yıllarda Rusya'nın Kafkasya'da etkinliğini arttırması üzerine ABD DıĢiĢleri ve 

dıĢ politika “think-tank” leri tarafından ''GeniĢ Ortadoğu Projesi'' adlı ile bir proje 

geliĢtirilmiĢtir. Eski ABD DıĢiĢleri Bakan Yardımcısı, Rand Corporation kıdemli üyesi, 

Uluslararası Stratejik AraĢtırmalar Enstitüsü ve Alman-Amerikan Konseyi BaĢkanı Ronald D. 

Asmus, 1995 yılında GeniĢ Ortadoğu Stratejisi'ni geliĢtirmek için Rand Corp’da bu adla bir 

bölüm kurdu ve çalıĢmalara baĢladı ve bugün önümüze konulan stratejinin en önemli 

hazırlayıcılarından biri oldu. Strateji geliĢtirirken eski DıĢiĢleri Genel Sekreteri ve Emekli 

Büyükelçi Özdem Sanberk ile de yakın çalıĢma ve iĢ birliği içinde oldu
2
. ABD`nin eski 

DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı Ronald Asmus ve Emekli Büyükelçi Özdem Sanberk, 28 Ekim 

2003 tarihindeki Wall Street Journal gazetesindeki ortak makalelerinde, Türkiye için stratejik 

anahtar müttefik rolünü uygun bulmuĢ ve NATO`nun Haziran Ġstanbul Toplantısını Büyük 

Ortadoğu Projesinin baĢlama noktası olarak belirlemiĢlerdir. Bugün, Batı`nın Büyük Ortadoğu 

Projesi’nde yeni ve etkili bir strateji uygulamasında baĢarılı olması için, Türkiye bölgedeki 

bilgisi, tecrübesi ile asıl bir aktördür
3
. Kissinger, Wohlstetter, Wolfowitz ve Perle ile stratejiye 

                                                 
1 Ergin Ayan, Ortadoğu’da Yap-Boz, Karadeniz Dergi yayınları, Ankara 2010, s. 13. 
2 “Güneybatı Asya Doktrini-Prof. Albert Wohlstetter |GeliĢimi ve Doğurduğu Sonuçlar”, 

http://www.68aksaray.gen.tr/forum/guneybati–asya–doktrini–t5179.html?s=eb4071a00cec6c6b00 

01a0100dba0eca&amp;p =9073 
3Jed  C. Sayder, “Turkey’s Role in the Middle East”, Joint Force Quarterly, No: 9, Autumn 1995, s. 59; KarĢ. 

Atilla Akar, Büyük Ortadoğu Kuşatması, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 2006, s. 21–22. 

http://www.68aksaray.gen.tr/forum/guneybati–asya–doktrini–t5179.html?s=eb4071a00cec6c6b00%2001a0100dba0
http://www.68aksaray.gen.tr/forum/guneybati–asya–doktrini–t5179.html?s=eb4071a00cec6c6b00%2001a0100dba0
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mimarlık eden azılı Ģahin Prof. Bernard Lewis, bu stratejiyi 1996 yılı baĢlarında Ġstanbul'da 

açıkladı
4
.  

Yukarıda kısaca yapılan tanımlar, tabiatıyla klasik Amerikan stratejisinden farklı bir 

yaklaĢımı ortaya koymamaktaydı.  Yukarıdaki kısa bilgilerde tarihçi olarak ilgimizi çeken 

konu, Büyük Ortadoğu Projesi kavramının tanımlanmasının evrimiydi ve bu ilgimizin nedeni 

de bu tanımların Ortadoğu’nun siyasal yapılanmasına ve bölgedeki değiĢimlere daha özel 

olarak da yukarıdaki fikir babalarının iĢaret ettiği gibi Türkiye ile diğer devletler arasındaki 

iliĢkilere ıĢık tutabilecek olmalarıydı. ĠĢte bu siyasal boyut bu konunun, kendileri tarihçi, 

stratejist, uluslar arası iliĢkiler uzmanı vs. olma iddiasında bulunan çoğu ihtiyatlı kiĢilerin 

çalıĢmalarında ilgi odağı haline gelmesine neden olmaktadır. 

Soğuk Savaş’tan sonra sıcak yapılanmalar: Türkiye’nin Ortadoğu’daki geleceği 

 

Bu dönemde çarpıcı olan geliĢmeler Türk Devrimi’nin genel anlamıyla batı tarafından 

tarihselleĢtirilmesidir. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman 13 Nisan 2004 tarihinde 

Forum Ġstanbul Toplantısında “Büyük Ortadoğu Projesi, Başkan Bush'un ve bugünkü 

yönetimin projesi değil, ABD'nin uzun dönemli bir projesidir. Önümüzdeki 20 yıl iktidara kim 

gelir ise gelsin bu projeyi uygulayacaktır. Bu projede Türkiye'ye görev biçmek söz konusu 

olamaz. Türkiye kendi sorumluluk sınırlarını kendi belirleyecektir. Türkiye Irak ve tüm 

Ortadoğu ülkeleri için bir model değil, bir örnek ülkedir. "Model" olamaz. Çünkü Türkiye'nin 

gerisinde altı yüz yıllık bir Osmanlı Devleti birikimi ve de Atatürk vardır. Türkiye'yi model 

olarak alarak aynı sistemi başka ülkede bir günde kurmak imkansızdır. Ancak Türkiye "örnek" 

olabilir. Türkiye "örnek alınacak bir ülkedir.”
 5 demiĢtir.  

Büyükelçinin Türkiye’yi tarihsel geçmiĢine bakarak tanımlamasını hakikaten önemli 

sayabiliriz. Fakat, Türkiye’yi sömürge ya da yarı sömürge bir ülke olarak görüp, siyasi ve 

ekonomik emperyalizme karĢı verdiği müthiĢ mücadeleyi nazarı dikkate almaktan kaçınan 

fikir babalarını zikretmemek mümkün değildir.  

Bunlardan biri olan Huntigton’a göre, Türkiye Ġslâm’ın çekirdek devleti olmak için 

gerekli tarihe, nüfusa, orta düzey bir ekonomik geliĢmiĢliğe, ulusal birliğe, askeri yetenek ve 

geleneğe sahiptir. Gelgelelim, Atatürk’ün Türkiye’yi net bir Ģekilde laik toplum olarak 

tanımlaması, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu rolü Osmanlı Ġmparatorluğundan devralmasını 

önlemiĢtir. Türkiye anayasasındaki laiklik ilkesine bağlılığından ötürü OIC’in (Organization of 

The Islamic Conference) kurucu üyesi bile olamamıĢtır. Türkiye kendisini laik bir ülke olarak 

tanımladığı sürece Ġslâm’ın liderliğine soyunması olasılığı yoktur
6
.  

Huntington burada ümmet liderliği, Ġslâm birliği, çekirdek ülke gibi kavramlardan 

bahsetmekle beraber nedense Hıristiyan birliğinden hiç bahsetmeyip, üstünü kapatıyor. Aynı 

sayfadaki Ģu cümleleri çok manidar “Türkiye İslâmın çekirdek devleti olmak için gerekli tarihe, 

nüfusa, orta düzey bir ekonomik gelişmişliğe, ulusal birliğe askeri yetenek ve geleneğe 

sahiptir… Türkiye bir noktada Batı dünyasına üyelik için yalvarıp duran bir dilenci olarak 

oynadığı hüsran verici ve aşağılayıcı rolden vazgeçip, Batı’nın temel İslâmî muhatabı ve 

                                                 
4Erol Bilbilik, “Stratejinin Önemi”, http://www.biroybil.com/showthread.php?t=2378. 
5 Güngör Uras, “Ortadoğu Ġçin Türkiye Model Değil Örnek Olabilir”, Milliyet. com. tr, 15 Nisan 2004. 
6Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Okuyan Us 

Yayınları, Ġstanbul 2006, s. 263. 
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düşmanı olarak oynadığı çok daha etkileyici ve onurlu tarihsel rolü yeniden üstlenmeye hazır 

hale gelebilir. Ama bunu yapabilmek için Atatürk’ün mirasını, Rusya’nın Lenin’in mirasını 

reddedişinden daha eksiksiz bir şekilde reddetmek zorunda kalacaktır. Böyle bir hamle aynı 

zamanda Atatürk kalibresinde bir lideri, Türkiye’yi bölünmüş bir ülke olmaktan çıkarıp, 

çekirdek bir devlet haline getirmek için gerekli siyasal ve dinsel meşruluğu kendisinde 

toplamış bir lideri gerektirir.”
7
. Huntington bu sözleriyle Ģunu ifade etmek istemiĢtir: Soğuk 

SavaĢ’ın bitimiyle birlikte küreselleĢen tek kutuplu dünyada Batı’ya müttefik değil, düĢman 

lazımdır. DüĢman yaratma çabası içerisinde ilk aĢamada Ġslâm dünyası seçilmiĢtir. Türkiye’nin 

de bu rolü üstlenmesi istenmektedir. Bu bakımdan Huntington`ın "Medeniyetler ÇatıĢması" 

tezi ile bilimsel bir platforma oturtulmaya çalıĢılan Ġslâm düĢmanlığını bir bütün olarak 

görmek gerekir. Avrasya`nın en önemli coğrafi konumunda bulunan Türkiye`ye Büyük 

Ortadoğu Projesi kapsamında biçilen rol, Ortadoğu topraklarında hakim olan Ġslâm kültürünün 

merkezi olarak Ġslâm ülkelerinin öncüsü olmasıdır. Bu öncü rolünü üstlenebilmesi, Ġslâm 

ülkelerinin örnek alacağı bir yapılanmaya gitmesi, baĢka bir ifadeyle laikliğin aĢındırılması ile 

mümkündür. Bu aĢındırma, bir yanıyla Kemalizm`in dıĢlanması ile gerçekleĢeceği gibi yeni bir 

yapılanma belki de halifelik sisteminin geri dönüĢü de olasılıklar arasında olabilir. Huntington 

üstelik Türkiye’yi çekirdek bir Ġslâm devleti haline getirecek siyasal ve dinsel meĢruluğu 

kendisinde toplamıĢ bir lideri de öngörüyor
8
. 

Huntington açıkça ekonomik ve siyasal sistem olarak rakipsiz kalmıĢ Batı karĢısında 

Haçlı ruhunu canlandırma önerisinde bulunmaktadır. Huntington’un bu kitabı yazdığı 1990’lı 

yıllarda demek ki Türkiye’ye Atatürk kalibresinde bir lider aranmaktadır. Sözü edilen bu lider, 

siyasal ve dini meĢruluğu kendinde toplamıĢ olacak ve Atatürk’ün mirasını tümüyle 

reddedecek, Türkiye’yi Ġslâm dünyasının merkez devleti haline getirecek. ġimdi konuya 

derinlemesine bakalım: Bir defa Lenin’in heykellerinin yıkılması, Sovyetler Birliği adlı 

devletin yıkılması ile gerçekleĢmiĢtir. Atatürk’ün mirasının tümüyle reddedilmesi önerisi ile de 

onun kurmuĢ olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderme yapılmaktadır. Çünkü, Ģüphesiz 

O’nun en büyük mirası cumhuriyettir. Huntington anlaĢılan Hıristiyan taassubu ve Ģövenizmi 

düĢüncesine sahip, aynı zamanda Türk fobisi olan bir düĢünürdür. Huntington kitabında 

Türkiye ve hatta bütün Dünya için tasarladığı planlarını sayfalara dökmüĢtür. Buna hayret 

etmemek gerekir. Zira baĢkalarını kendisine düĢman ilan eden bir filozofun kendisi de 

baĢkalarına düĢman demektir. DüĢman ise kendi menfaatleri için her türlü stratejik planlar 

üretebilir. Bizim asıl ĢaĢırmamız ya da hayretle karĢılamamız gereken Ģey, bilerek veya 

bilmeyerek düĢmanın stratejik planlarının parçası olmamızdır. “Atatürk’ün mirasını tümüyle 

reddedecek, Atatürk kalibresinde bir lider!” sözü 2000’li yıllarda Türkiye için gerçekten çok 

manidar bir söz. 

Huntington’un metninde rastlayıp da izini sürdüğüm tema açısından kendimi bu 

stratejik öngörüler hakkında açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Bu fikir adamının ortaya 

attığı tezle, Atatürk inkılâplarına karĢı mücadele gibi, özünde tarihsel dönüĢümlerle ilgili 

problemlere dikkat çekilmek istenmektedir. Üstelik bu strateji, yazarın bunu ortaya atmasından 

bu zamana kadar akademik-bilimsel dünyanın dıĢında bariz bir geliĢme çizgisi göstermiĢ, yani 

Türkiye öngörülen yörüngeye oturtulmuĢtur. Aslında, BOP kapsamındaki bazı kavramlar, 

Türkiye’nin bağıĢıklığı bulunduğu pek çok toplumsal, fikirsel alana bile sızmıĢlardır. Bu BOP 

stratejilerinin adım adım Türkiye’ye nüfuz etmesi en açık bir biçimde siyasette görülmektedir. 

Türkiye’nin yakın tarihine bir göz atarsak, bu stratejilerin Türkiye’deki en iyi uygulayıcılarının 

                                                 
7 Samuel P. Huntington, a. g. e., s. 263. 
8 Ergin Ayan, a. g. e., s. 50 vd. 
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kendilerinin bu Ģekilde adlandırılmaları konusunda her zaman huzursuzluk hissettiklerini 

göstermektedir
9
.  Dolayısıyla herhangi bir stratejinin temsilcisi olmaktan ziyade, kendilerini 

tüm sosyal katmanları birleĢtirmeye çalıĢan kiĢiler olarak sıfatlandırmayı tercih etmiĢlerdir.  

Öbür yandan son geliĢmelere baĢka bir açıdan bakarsak, ABD’nin, yeni dünya 

düzenine müdahale ederken, petrol bulunan geniĢ tabii kaynakları olan ve sermayenin yeniden 

üretimine imkân veren geniĢ yatırım ve pazar alanlarına sahip bu coğrafyaya hususi bir 

ehemmiyet atfetmesi ve burayı yeni bir isimle takdim etmesi oldukça etkileyici bir manzara arz 

etmektedir. Bugünkü Büyük Ortadoğu’nun 1990 sonrası ilk versiyonu Güneybatı Asya 

doktrinidir. Stratejinin öncü mimarı; ABD'nin en büyük savaĢ, savunma, dıĢ politika ve strateji 

uzmanı, Prof. Albert Wohlstetter’dir. Türkiye'ye verilecek görevi de, “Türkiye, batıdan doğuya 

köprüdür” gerekçesine dayandırmıĢtır. Güneybatı Asya, bugünün geniĢ Ortadoğu'sudur. 

Wohlstetter, bu doktrinle Ortadoğu petrolleri üzerinde ABD'nin denetimini amaçlıyordu. Bu 

bağlamda Türkiye'ye çok önemli görevler yüklüyordu. Wohlstetter, Robert Strausz Hupe, daha 

sonraları Wohlstetter'ın damadı Richard Perle, bu doktrinin yaĢama geçirilmesi için büyük 

çaba harcamıĢlardır. ABD, 1970'lerde NATO'nun çok gizli toplantılarında bu stratejiyi 

“Güneybatı Asya'nın Etkileri” adı altında tartıĢmaya açmıĢtır. Amerikan DıĢ Politika 

Enstitüsü'nün 1986'da Ġstanbul'daki toplantısına katılan DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı William 

Schneider, Güneybatı Asya Doktrini’nde Türkiye'ye biçilen rolü, “Türkiye, Batı ittifakının bir 

üyesidir. Ama tarihi ve coğrafi açıdan Ortadoğu'nun bir parçasıdır” biçiminde açıklanmıĢtır
10

. 

Wohlstetter'ın Ģahinlerinden ABD DıĢiĢleri Bakanı Aleksander Haig, 1979'da bu doktrin 

bağlamında, “NATO'nun ilgi alanı Ortadoğu olmuştur. 1985'te Ortadoğu ve Güneybatı Asya 

bir bütündür” demekteydi. 1987'de Wohlstetter ile aynı görüĢte olan Henry Kissinger ve 

Samuel Huntington; Körfez'e saldırının yakın olduğunu ve NATO'nun burada görev almasına 

yönelik çalıĢmaların yaĢama geçirilmesini istediler, ama baĢarılı olamadılar. Jimmy Carter 

ABD BaĢkanı seçildiğinde Zbigniev Brzezinski de ABD Ulusal Güvenlik Konseyi 

DanıĢmanlığı'na getirildi ve BaĢkan'ın politikalarında olağanüstü etkili olmaya baĢladı. 

Brzezinski de zaten Wohlstetter'in yakın çevresindeydi ve o yıllarda aynı doktrini Ortadoğu ve 

Güneybatı Asya Doktrini olarak gündeme sokmuĢtu
11

.  

Son zamanların en önemli sentezlerinden birini oluĢturan bu teori, Amerikalı Prof. 

Saul B. Cohen tarafından ileri sürülmüĢtür. Cohen'e göre Orta Doğu ve Güneydoğu Asya, 

süper güçlerin çatıĢma alanıdır. Süper güçler için stratejik önem taĢımasından ve bölgedeki 

                                                 
9 Fas'tan Çin sınırına kadar uzanan geniĢletilmiĢ Ortadoğu'nun jeopolitik bölgelerinin kesiĢme alanı Türkiye'dir. 

Projenin yürütücüsü sıfatıyla ABD, Türkiye'yi BOP içinde odak ülke olarak görmek istemektedir. Bu odaklanmanın 

Türkiye'den iki beklentisi vardır. Birincisi, Türkiye'nin askeri gücünün, BOP için mızrak ucu olarak kullanılmasıdır. 

Ġkincisi ise, BOP'un sivil etkinliğine yönelik olarak ''reform'' söylemi için Türkiye'nin model haline getirilmesidir. 

Türkiye için, ulusal bağımsızlık ve ulus egemenliği temeline dayanan Cumhuriyet kimliğinin öngördüğü laiklik 

modelliği yerine ''ılımlı Ġslam'' nitelendirilmesi yeğlenmektedir. ''Ilımlı Ġslam'' dinsel değil, siyasal bir nitelemedir ve 

Batı kaynaklıdır. Bu kavramın öne çıkartılmasının iç içe geçen iki nedene dayandığı söylenebilir. Birincisi, 

Türkiye'nin laiklik duyarlılığı yüksek çevrelerine yönelik ''ölümü gösterip sıtmaya razı etme'' çabasıdır. Ġkincisi, 

Türkiye'nin antiemperyalist Atatürkçü çizgisinin zayıflatılarak, hem Türkiye için hem de Avrasya ulusları için 

yeniden ilham kaynağı olmasının ve direnme gücüne yeniden ıĢık tutmasının engellenmesidir. BOP, bölgedeki 

üniter yapıları çözmeye yöneliktir.  
10Günümüzde sıkça kullanılan “Stratejik ortak Türkiye”, “BOP’un TaĢeronu Türkiye”, “BOP’un EĢbaĢkanlığı”, 

“Model Ülke Türkiye”, “Bölgesel Güç Türkiye” gibi kavramlar Türkiye’ye biçilen rolleri ifade etmektedir. 
11 Prof. Albert Wohlstetter “Güneybatı Asya Doktrini- |GeliĢimi ve Doğurduğu Sonuçlar”, 

http://www.68aksaray.gen.tr/forum/guneybati-asya-doktrini-t5179.html?s=f97d86d80e25adb27d9 

8a4d0ac28ba06&amp;p=9073. 

http://www.68aksaray.gen.tr/forum/guneybati-asya-doktrini-t
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sorunların bitmek bilmemesinden dolayı bu iki bölgeyi “kırılgan kuĢaklar” olarak 

tanımlamıĢtır
12

. 

Ancak, hem Türkiye hem Ġran öncelikle önemli jeopolitik eksenlerdir. Türkiye, 

Karadeniz Bölgesi’nde istikrar sağlamakta, Karadeniz’e Akdeniz’den ulaĢımı kontrol etmekte, 

Kafkasya’da Rusya’yı dengelemekte, Ġslâm muhafazakarlığına karĢı halen panzehir olmakta ve 

NATO’nun güneydeki güvencesi olarak hizmet etmektedir. Ġstikrarsız bir Türkiye, 

muhtemelen güney Balkanlar’ın güneyinde Ģiddeti baĢlatacak, Kafkasya’daki yeni bağımsız 

devletler üzerinde Rusya’nın yeniden hakimiyet kurmasını kolaylaĢtıracaktır. Azerbaycan’a 

karĢı tavrının hırslı olması dıĢında, Ġran da Orta Asya’nın yeni siyasi çeĢitliliğinin istikrarına 

destek sağlamaktadır. Basra Körfezi’nin doğu kıyılarında egemendir. ABD’ye düĢmanlığına 

bakılmaksızın, Ġran’ın bağımsızlığı, Rusya’nın uzun vadede Amerika’nın Basra körfez 

bölgesindeki çıkarlarını tehdit etmesine karĢı bariyer oluĢturmaktadır.  

Ne var ki bu eğilimler herhalde bir yön değiĢtirme olarak görülmelidir. Zira yukarıdaki 

projelerin mimarı ve aktörü olmayan adı geçen jeopolitik eksen devletler, projenin mimarlarına 

doğru sorular yöneltmeye ve bu sorulara yanıt vermelerini istemeye baĢlamıĢlarsa, bunun 

nedeninin projenin kendilerine diĢe dokunur hiçbir fayda sağlamamıĢ olduğu asla 

unutulmamalıdır. Bu devletler kendilerini bazen aktör yerine koyuyorlarsa, bunun nedeni de 

strateji disiplinlerinde çalıĢan kiĢilerin gerekli yanıtları verememiĢ olmalarıdır. Ne yazık ki, 

Türkiye’nin bir strateji enstitüsüne karĢı batının yüzlerce enstitüsü vardır. Türkiye’nin stratejik 

alanda karĢılaĢabileceği tehlikeleri hangi araçlarla bertaraf edebilecekleri konusunda yeterince 

bilgi sahibi olmadan küresel stratejinin engebeli vadilerine girmeye kalkıĢanları dikkate bile 

almamak gerekir. Stratejiler, var olan Ģemaların modeller halinde geliĢtirilmesini 

gerektirmektedir. Türkiye’nin Ortadoğu’daki stratejik analizi ile ilgili bu yönünü tartıĢmak 

istemiyorum ama bir iki noktaya değinmek gereğini hissediyorum. 

11 Eylül sonrası, Türkiye’nin ulusal güvenliği ile uluslararası güvenlik arasındaki 

münasebetler her zamankinden çok ön plana çıkmıĢ bulunmaktadır. Ġçerisinde bulunduğu 

jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle de çok yönlü, karmaĢık iç ve dıĢ güvenlik 

meseleleriyle karĢı karĢıya kalan Türkiye’yi uluslararası konjonktür soğuk savaĢ dönemindeki 

“kanat ülke” konumundan uluslararası jeopolitik ortamın tam merkezine getirmiĢtir. Ulusal ve 

uluslararası güvenliğe etki eden çok yönlü “asimetrik tehdit ve risklerin” olduğu bir istikrarsızlık 

bölgesinde yer alan Türkiye, her Ģeye rağmen yeni güvenlik mimarilerinin oluĢturulmasında ve 

bölgede mevcut enerji ve ticaret yollarının güvenliğinin tesisinde en önemli ve 

vazgeçilemeyecek bir ülkedir. Laik demokratik yapısıyla da bölge ülkeleri için bir örnektir. 

Türkiye’nin de bölgesel bir güç olarak çıkarlarını koruması bakımından asimetrik ağırlıklı 

savaĢlara her yönden hazır olması gerekmektedir
13

. 

Burada ben Türkiye’nin geçmiĢe dönük Ġslam liderliği kuramına dönüĢtürülmesi gibi, 

siyasal tarihin de Batı’nın geçmiĢine dönük bir izdüĢümüne dönüĢtürülmesinin geleceğine 

büyük bir kuĢkuyla bakmak gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü bu izdüĢümler Ģu anda 

bize sosyo-ekonomik ve siyasal bakımdan yararlı modeller ya da çözümsel çerçeveler 

sağlamamaktadır Çünkü bu izdüĢümlerdeki düĢünce yapısı, bu tür değiĢimlerin doğuracağı 

sonuçlar üzerinde durma gereğini duymamıĢlardır. Hatta bu izdüĢümler, çıkar gözetilerek 

ekonomik amaçla ve tarihsel değiĢimden soyutlanarak geliĢtirilmiĢlerdir. 

                                                 
12 Saul B. Cohen,  Geography And Politics In The World Divided, Random House, New York, 1963, s. 186 vd. 
13 Ġzzet Kaçar, “Asimetrik SavaĢ ve Küresel Terör”, www.egm.gov.tr/egitim/dergi/.../Dr_ Izzet_KACAR.htm . 

http://www.egm.gov.tr/egitim/
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Neo-klasik stratejik ortak Türkiye 

Büyük Ortadoğu Projesi’nin kurucuları aslında neo-klasik stratejinin ana ekolüne göre 

tarihe çok daha yatkın bir anlayıĢa sahiptirler ve stratejik olarak baĢtan ayağa geliĢmiĢ bir 

gerçeklik analizi içermektedir. Stratejistler çok haklı olarak teorilerin amaçları ile 

uygulamaların sonuçları arasındaki uyumluluğa dikkat çekmektedirler. Bu cümleden olmak 

üzere ABD’nin küresel güvenlik önceliği Irak’tan Afganistan-Pakistan’a kaymıĢ olup, Irak ile 

yapılan güvenlik anlaĢması gereği ABD Irak’tan 2011 sonunda çekilmiĢ olacaktır. ABD 

Irak’ta toprak bütünlüğünü ve istikrarı savunmakta, Kuzey Irak’taki Kürtlerin çoğunlukta 

yaĢadığı  bölgenin ve yönetiminin hamiliğini ise Türkiye’den istemektedir. Bu çerçevede artık 

PKK’ya ne ihtiyaç ne de PKK’nın yaĢaması için uygun koĢullar kalmaktadır. Türkiye için Kürt 

sorununda tarihi fırsat bu yeni koĢullar ile ortaya çıkmaktadır. Sorunun çözümünde 

Türkiye’den ilave ve yeni demokratik açılımlar talebi de yeni koĢulların ürünü olmaktadır. Batı 

ile Müslüman dünyası arası yeni bir baĢlangıç yapma hedefi çerçevesinde ABD için tarihinde 

belki de ilk kez Ġsrail’in önceliği değiĢirken, Ġran yaptırımlar-askeri harekat-mutabakat 

seçenekleri ile karĢı karĢıya kalacaktır. Ġsrail ve Ġran’ın gerileyen bu pozisyonları karĢısında 

Türkiye, ABD için çok taraflı politikalarının uygulanmasında stratejik ve kilit ülke olarak öne 

çıkmaktadır
14

.  

Batı’nın Ortadoğu coğrafyasına iliĢkin belirlediği ve uygulamaya koyduğu bütün 

stratejilerde dinamik ekonomisi, yetiĢmiĢ insan gücü, hareketli nüfusu, laik ve demokratik 

yapısı özellikleriyle bu güne kadar bulunduğu coğrafyada öne çıkmıĢ bir ülke olan Türkiye’nin 

jeopolitik konumu, öncelikli olarak ön plana çıkmaktadır. Jeopolitik stratejisi nedeniyle batılı 

sosyal bilimciler ve istihbarat kuruluĢları, uzun zamandır Türkiye üzerine yoğunlaĢmıĢlardır. 

Ülkeyi batılı bir kalıpta geliĢtirme tekniklerini sınayacak canlı bir laboratuar gibi 

görmektedirler. Müttefik politikaları için mutabakat oluĢturmak ve siyaset, ekonomi, ordu, 

istihbarat ve akademi alanlarındaki itaatkâr bir öncü tabakayı kariyer promosyonu yapmak 

amacıyla, yandaĢ toplamanın bu türü, tüm dünyadaki siyasal güçler için standart çalıĢma 

prosedürü olmaya devam etmektedir. Bu nedenle jeopolitik konumu ve tarihi misyonu 

nedeniyle Türkiye, olağanüstü yoğun bir kampanyaya tabi tutulmuĢtur
15

.  

Batının liberal sosyal bilimcileri ile istihbarat birimlerinin birlikte belirlemiĢ oldukları 

stratejileri denemek için Türkiye’yi canlı politik bir laboratuar olarak kullanmaları, aynı 

zamanda jeopolitik önemiyle iliĢkilidir. Türkiye olmaksızın ABD’nin ve Avrupa’nın Ortadoğu 

politikalarının baĢarıyla uygulanması oldukça zordur. Bu nedenle Türkiye’nin Arap dünyası 

tarafından yakın takip edilen sosyal ve ekonomik bir deney alanı olarak gösterilmesi bugün 

uygulanmaya konulan siyasi projenin bir yansımasıdır”
16

. 

Akademik ve siyasi çevreler Türkiye'nin BOP içerisindeki rolünün Büyük Ortadoğu 

Jandarma Komutanlığı Ģeklinde düĢünüldüğünü kaydetmektedirler
17

. Batılı güçlerin 

Ortadoğu’ya iliĢkin planları yeni olmadığı, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonlarına kadar 

Türkiye’nin bir uç kalesi olarak tasarlandığı ve SSCB’ye karĢı kullanıldığı bilinmektedir. 

Ortadoğu’nun SSCB nüfuz alanına girmemesi için Türkiye bölgede etkili bir silahlı güce 

                                                 
14 “Kürt Siyasetinde “Tarihi Fırsat” Söylemi ve Analizi”, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 

http://www.turksae.com/sql_file/353.pdf. 
15Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye, Otopsi Yayınları, Ġstanbul 2005, s. 30–31. 
16Mustafa Peköz, Küresel Güçlerin Ortadoğu Stratejisi, Kalkedon Yayınları, Ġstanbul 2007,  s. 298–299. 
17 Ortadoğu Komutanlığı hakkında geniĢ bibliyografya için bk. Behçet Kemal YeĢilbursa, “Demokrat Parti Dönemi 

Türkiye’nin Ortadoğu Politikası (1950-1960)”, History Studies Ortadoğu Özel Sayısı, 2010, s. 72.  
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dönüĢtürülmüĢtür. Ġkinci Dünya SavaĢ’ı sonrasında Türkiye’nin Soğuk SavaĢ'ta rolünün ne 

olacağı tartıĢılırken Türkiye’nin NATO üyeliğine karĢı çıkan Ġngiltere, yeni bir proje ileri 

sürmekteydi. Ġngiltere, bir “Ortadoğu Komutanlığı Projesi” ileri sürmekte ve Türkiye’nin bu 

proje içinde Batı’nın çıkarlarını savunması gerektiğini düĢünmekteydi. Türkiye, Müslüman ve 

demokratik bir devlet olarak Ortadoğu’ya sızacak, Batı dünyasının menfaatlerini teminat altına 

alacaktı
18

.  

Birinci Dünya SavaĢı sonrası yaĢanan süreci, Türkiye'nin bu süreçte Ortadoğu 

politikalarını dikkate almadan kavramak imkânsızdır. Türkiye'nin, bu süreçte konumu, Batı'nın 

Ortadoğu politikalarının taĢıyıcısı, aracısı olmak Ģeklinde tezahür etti. Türkiye'nin Ortadoğu'da 

üstlendiği rol, özellikle, 1950'lerden itibaren Ģekillenen iki kutuplu dünya çerçevesinde 

netleĢti. Demokrat Parti dönemi Ortadoğu politikaları, muhafazakâr bir iktidarın Ortadoğu'da 

Batı'nın çıkarlarının temsilciliğine soyunmasının çarpıcı bir örneği olarak, bugünkü tabloyu 

anlamak için son derece önemlidir. Türkiye bu süreçte, Arap kamuoyunun en çok tepkisini 

çeken Ġsrail ile sıkı ittifak içine girmek ötesinde, tam bir ABD-Ġngiliz politikalarının taĢıyıcısı 

rolü üstlenmiĢtir ve bunun karĢılığında, dıĢ yardım ve borç ile ödüllendirilmiĢtir. Türkiye'nin, 

sonunda, Bağdat Paktı'na dönen 'Ortadoğu Komutanlığı Projesi' gibi, bir dizi ittifak içinde yer 

almasını hatırlayalım. Bu genel politika çerçevesinde, SüveyĢ Krizi’nde, Ġngiltere ve 

Fransa'nın saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmekle birlikte, Nasır'ı 

suçlamasını hatırlayalım. Dahası, Cezayir Bağımsızlık SavaĢı'ndaki
19

 tutumunu ve 1955'te 

Cezayir sorununun BM genel kurulu gündemine alınmaması yönünde oy kullanması gibi 

çarpıcı olayları hatırlayalım. ĠĢte, Türkiye'nin, yakın tarihte, Ortadoğu'da tarihi misyonu bu 

olmuĢtur. Artık, bu misyonu terk ettiği yönünde ciddi bir gösterge de yoktur. Bunun tek 

istisnası Irak iĢgali öncesindeki ünlü tezkerenin Meclis'ten geçmemesidir. Bu kuĢkusuz ümit 

vaat edici bir geliĢmedir, ancak Meclis'in yarısının da tezkereye evet dediğini unutmayalım, 

dahası tezkere sonrasında telafi edici çabaları hatırlayalım
20

.  

Ġngiltere’nin teklif ettiği Ortadoğu Komutanlığı Projesi tahakkuk etmeyince, ABD 

Kongresi 1957’de “Ortadoğu’da Sulh ve Ġstikrarı Muhafaza” isminde yeni proje hazırladı. 

Yine ABD’nin en büyük destekçilerinden birisi Türkiye Cumhuriyeti oldu
21

. ABD’nin önde 

gelen stratejistlerinden Rutsel, Kaplan ve Goblenz Ģöyle diyorlar: “Türkiye Ortadoğu’da ideal 

bir amaçtır. Çünkü Türkiye bu bölgede Birleşik Devletler stratejisinin gelişmesine aktif olarak 

katılan ve Yakındoğu/Ortadoğu sahnesinde Amerika’nın yüzünü güldüren tek devlettir.
”22

. 

ABD’nin Türkiye’ye bu bakıĢ açısı hiçbir zaman değiĢmedi. Politik tarihsel süreçlerde bir 

kısım önemli değiĢiklikler olmakla birlikte, ne Türkiye’nin stratejik yapısında ne de küresel 

güçlerin bölgesel politikalarında temel bir değiĢiklik oldu. NATO eski Genel Sekreteri 

Manfred Wörner 27 Ocak 1990
23

’da Türkiye’nin küresel güçleri için jeopolitik önemini 

koruyacağını belirtirken Ģunları belirtmektedir; “Türkiye jeopolitik açıdan en az eskisi kadar 

önemlidir. Hatta size Türkiye’nin jeopolitik öneminin daha da artacağını söyleyebilirim… 

                                                 
18 Gültekin Sümer, “Stratejik ĠĢbirliği ve Stratejik Ortaklık Kavramlarına KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ”, Ege 

Akademik Bakış/Ege Academic Review, 2010, 10 (1), s. 682. 
19 GeniĢ bilgi için bk. Zekeriya Temizel, “Cezayir Bağımsızlık Destanı ve Türkiye”, Cumhuriyet, 19. 10. 2006; bu 

konuda daha geniĢ bilgi için bk. Türkkaya Ataöv, Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1977. 
20 Nuray Mert, “Türkiye’nin Ortadoğu’da Tarihi Misyonu”, Radikal <İnternet Baskısı>, 26. 11. 2009. 
21Hasan ġafak, Büyük Ortadoğu Projesi İsrail’in İmparatorluk Planı, Profil Yayıncılık, Ġstanbul 2006s. 129–

130. 
22Türkkaya Ataöv, Amerika NATO ve Türkiye, Aydınlık Yayınları, Ġstanbul 1969, s. 245–246. 
23Cumhuriyet, 27 Ocak 1990. http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ayintarihi/1990/ocak1990. htm. 
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Diğer kriz bölgeleri ön plana çıkacaktır. Yakın doğuya (Ortadoğu) baktığınız zaman Türkiye, 

coğrafi, tarihi ve kültürel açıdan çok önemli bir köprüdür… Türkiye’nin önemini yalnız doğu-

batı karşıtlaşması çerçevesinde çizmemelisiniz. Yakın doğu-batı karşıtlaşmasını çözdüğümüz 

zaman… Başka sorunlar çıkacaktır… Diğer kriz bölgeleri belirlenecektir. Tabii bu çerçeve 

içinde de Türkiye’nin oynayacağı bir rol olacaktır. Yarının bu tip sorunlarına baktığımız 

zaman, değerimizin azalmadığını, arttığını göreceksiniz”
24

. "Ayaklanmalar Yüzyılı" olacağı 

öngörülen 21. yüzyılla ilgili NATO değerlendirmelerinde kriz bölgeleri olarak Ortadoğu, 

Basra körfezi çevresi, Kuzeybatı Afrika, Kafkasya ve Latin Amerika'nın bulunduğu 

belirtilmektedir. Aynı Ģekilde eski ulusal güvenlik danıĢmanı Zbigniev Brzezinski’nin Türkiye 

ile ilgili değerlendirmelerinde de hemen hemen Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan kriz 

bölgesi tanımlaması karĢımıza çıkmaktadır. ABD, Ortadoğu'da istikrarı sağlamak, kendi 

dıĢındaki güçlerin (özellikle Almanya ve Japonya) varlıklarını sınırlandırmak amacıyla var 

olan askeri potansiyeliyle giderek geniĢleyen bir kuĢatma çemberi yaratmayı hedeflemektedir.  

Dünyanın rekabete konu olan jeopolitik, jeoekonomik alanları değiĢmediğine göre 

dünya çapında meydana gelen politik değiĢiklikler, Türkiye gibi ülkelerin önemini 

azaltmamaktadır. Hatta Ortadoğu ve Avrasya’nın 21. yüzyılın merkez bölgesi olarak ön plana 

çıkması nedeniyle dünyanın üç kıtasını birbirine bağlayan Türkiye’nin jeostratejik önemini 

kesinlikle arttırmıĢ bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye olmaksızın, Ortadoğu’da küresel 

düzenin kurulması düĢünülemez. Özellikle küresel sistemin askeri stratejistleri ve üst düzey 

yöneticileri bu gerçeğin çok açık farkındadırlar. Manfred Wörner gibi Türkiye’nin 

Genelkurmay eski baĢkanı Orgeneral Necip Torumtay da 6 Mart 1990 tarihinde “32. Gün” adlı 

televizyon programında M. Ali Birand’ın sorularını yanıtlarken Ģunları belirtiyor: “Coğrafya, 

stratejinin tarihinde önemli bir faktördür. Türkiye’nin coğrafyası değişmediğine göre 

stratejisinde de önemli bir değişme bahis konusu değil, iki büyük süper gücün gerek Akdeniz ve 

Karadeniz’de gerek Ortadoğu’yla ilgileri devam edeceğine göre Türkiye’nin stratejik 

değerinin de önemini koruyacağını kesinlikle söylemek mümkün. Ancak şunu da hatırlatmak 

lazım ki Türkiye hala için için kaynayan Ortadoğu’nun sıcaklığını da hissetmektedir. Bu 

bakımdan Ortadoğu’da bilhassa komşularımızda meydana gelecek değişiklikleri yakından 

takip ederek yeni stratejiler oluşturmak gerekebilir. Türkiye, kuvvetlerini her yöne göre 

tertiplemek zorundadır. Avrupa’da barış sağlandığı takdirde, dikkatlerin Ortadoğu ve diğer 

bölgelere kayması normaldir”
25

. 

NATO eski komutanı Wörner ile Türk Eski Genelkurmay BaĢkanı Torumtay’ın 

birbirini tamamlayan değerlendirmeleri, Türkiye’nin Kapitalist sistemin bölgesel stratejileri 

bakımından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır
26

. 

Brzezinski, Türkiye’nin bölgesel strateji bakımından önemini Ģu cümlelerle 

açıklamaktadır: “Türkiye yarım yüzyıldan beri Amerika Birleşik Devleti’nin müttefikidir. Kore 

Savaşı’na katılarak Amerika Birleşik Devletleri’nin saygı ve güvenini kazanmıştır. NATO’nun 

güvenilir ve kati bir üyesidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Gürcistan ve 

Azerbaycan’ın bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olmuştur ve Türk dili ve kültürü 

açısından politik ve sosyal gelişmelerini enerjik biçimde sağlayarak Orta Asya ülkeleri için bir 

model haline gelebilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki eski Sovyet ülkelerinin 

bağımsızlıklarını destekleme politikalarına destekçi olması açısından çok önemli bir stratejik 

                                                 
24Haluk Gerger, ABD Ortadoğu Türkiye, Ceylan Yayınları, Ġstanbul 2006, s. 463. 
25Haluk Gerger, , a. g. e., s. 465. 
26 Mustafa Peköz, a. g. e., s. 301. 
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role sahiptir.”
27

. Türkiye’nin tarihsel önemine vurgu yapan Brzezinski, ABD’nin eksen-uĢak 

kategorisinde bulunan ve bu rolünü en iyi Ģekilde yerine getiren Türkiye’nin küresel sistem 

güçleri bakımından ne kadar önemi olduğunu ve ayrıca Sovyetlerin dağılmasından sonra, 

ABD’nin Avrasya Stratejisi’ne bağlı olarak öneminin öncelikli olarak ön plana çıktığı özellikle 

vurgulamaktadır.  

Diğer yandan Türkiye Kürt Sorunu gibi önemli bir iç politik durumla karĢı karĢıya 

olmasına rağmen, boru hatlarının taĢınmasında öncelikli ülkelerden biri olarak ön plana 

çıkıyor. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan petrollerinin Akdeniz üzerinden dünyaya 

pazarlanması için oluĢturulan “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Ġhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesi” 

fiilen yaĢama geçirildi. “Hazar-GeçiĢli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı 

Projesi” ile Türkmenistan doğal gazının Avrupa’ya taĢınması için hazırlanan proje 

uygulanmaya konulmuĢ durumda Ayrıca Musul ve Kerkük petrollerinin aynı Ģekilde Akdeniz 

üzerinden dünyaya pazarlanması, Türkiye’nin jeopolitik önemini arttıran faktörlerden biridir
28

. 

Küresel süreçlerde Türkiye 

Küresel sistemin model ülkesi olarak tercih edilen Türkiye’nin bölge ülkeleri 

içerisindeki askeri gücü, NATO kapsamında incelendi. Bir özet sunmak istediğimizde Türkiye, 

502 bin askeri ile ABD’den sonra NATO içerisinde en çok asker sayısına sahip ülke. Türk 

ordusu 6053 zırhlı araca, 480 adet savaĢ uçağına, 270 helikoptere ve 146 büyük-orta-küçük 

çapta savaĢ gemisine sahip. Türkiye’nin 1988–2004 yılları arasında yani 16 yıl içerisinde 

“savunma”’ya ayırdığı miktar 159 milyar dolar. Türkiye, 2004 yılı verilerine göre kiĢi baĢına 

düĢen yıllık 4000 dolar geliri ile de dünya ortalaması olan 6000 doların altında kalmaktadır. 

Türkiye, dünyanın 21. büyük ekonomisine sahip. KiĢi baĢına gelirde 28. sıradadır. DıĢ borçları 

ile 7. sırada, savunma bütçesinin GSHM’ye oranı ile yine 15. sırada yer almaktadır. Bu veriler 

Türkiye’nin uluslararası silahlanma rekabetinde bulunduğu yer bakımından çok somut bir fikir 

vermektedir
29

. 

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik krize rağmen bu düzeyde silahlanmasına 

neden olan politik strateji nedir sorusuna birkaç yönde yanıt verilebilir. Birincisi, Türkiye’nin 

NATO’da üstleneceği rolle iliĢkilidir. Ġkincisi, Ortadoğu ve Avrasya kıtasında askeri bir güç 

olarak etkinlik sağlama ve Büyük Ortadoğu Projesi’nde almak istediği rol. Üçüncüsü ise, 

Türkiye’nin iç politik çatıĢmasında özellikle PKK teröristleriyle yürüttüğü düĢük yoğunluklu 

savaĢın etkisi
30

.  

Ağustos 1984’te PKK’nın ġemdinli ve Eruh baskınlarıyla baĢlayan ve 1990’lı yıllarla 

birlikte resmi yetkililerin düĢük yoğunluklu savaĢ olarak adlandırdıkları Ģiddetli çatıĢma 

ortamı, Türkiye’de yeni bir dönemin baĢlangıcı oldu. Bu sürecin dönüm noktalarından birini 

1987’de Diyarbakır, Bingöl, Hakkâri, Mardin ve Siirt illerinde Sıkıyönetim uygulamasının 

sona erdirilmesiyle birlikte 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal Bölge 

Valiliği’nin kurulması oluĢturdu.  Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’da giderek tırmanan Ģiddet eylemleriyle mücadele etme stratejisinin bir 

parçası olarak Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van Ġlleri Bölge 

                                                 
27 Z. Brzezinski, Tercih Küresel Hâkimiyet mi? Küresel Liderlik mi?, Çev. Cem Küçük, Ġnkılap Yayınları, 

Ġstanbul 2005, s. 86. 
28Mustafa Peköz, a. g. e., s. 302–303. 
29Mustafa Peköz, a. g. e.,  s. 303. 
30 Mustafa Peköz, a. g. e.,  s. 304; DüĢük Yoğunluklu SavaĢ hakkında geniĢ bilgi için bk.  Jochen Hippler, Düşük 

Yoğunluklu Çatışma, Çev. S. Nazlı Kaya, Belge Yayınları, Ġstanbul 1996. 
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Valiliği kapsamına alınarak bu illerde olağanüstü hal uygulamasına geçildi. Kararname ile 

Adıyaman, Bitlis ve MuĢ illeri de mücavir il kapsamına alındı. Kararname, Olağanüstü Hal 

Bölge valisine bölgedeki askeri güç ve MĠT’in bağlanması, yaptığı harcamaların Ġhale ve 

SayıĢtay Kanunlarının kapsamı dıĢında kalması, köy ve mezraların yerini değiĢtirebilmesi ya 

da bunları birleĢtirmesi, yargıç, savcı ve jandarma dıĢında herkesi görevden alabilmesi ve 

görev yerini değiĢtirebilmesi gibi konularda çok geniĢ yetkiler tanımaktaydı
31

.  

Türkiye, 21. Yüzyılın tohumlarını da içinde taĢıyan küresel süreçlerin hiçbirinde etkin 

bir rol oynamamakla birlikte, bu süreçlerin yarattığı sonuçların doğrudan etkisi altındadır
32

. Bir 

ülkenin kendi isteğiyle ya da isteği dıĢında bu tür bir savaĢ konjonktürüne sürüklenmesi 

halinde, bununla baĢ edebilmesi, mutlak olarak, kendi ulusal teknoloji ve sanayi yeteneğine 

bağlı olacaktır. Türkiye böylesi bir coğrafyanın içindedir
33

. DüĢük Yoğunluklu çatıĢma, doğası 

gereği askerî değil politik bir mücadeledir. DüĢük yoğunluklu çatıĢmalarda askeri galibiyet her 

zaman siyasî zaferi güvence altına almamaktadır
34

.  

Gerilla savaĢının taarruzun bir parçası olarak kullanıldığı bir diğer savaĢ türü ise 

vekaleten savaĢtır. Kavramsal olarak, bir (kaç) devletin örgütlediği bir veya daha çok 

paramiliter kuvvet ya da terör örgütünün baĢka bir kaç devlete yönelik; örgütleyici devletler 

adına ve o devletlerin kontrolünde ve desteği ile yürüttüğü; bozguncu–yıkıcı faaliyetler, 

istihbarat operasyonları, suikastlar, sabotajlar, terör eylemleri gibi unsurları da içeren 

sistematik silahlı faaliyetler vekaleten savaĢ olarak adlandırılabilir. Saldırgan devlet ya da 

devletlerin vekaleten savaĢ yöntemini genellikle saldırıya maruz kalan devlet ile doğrudan ve 

orta ya da yüksek yoğunluklu bir çatıĢmaya girmek istemedikleri durumlarda kullandığı 

değerlendirilmektedir. PKK’nın Türkiye’ye karĢı yürüttüğü terörist faaliyetlerin bir vekaleten 

savaĢ niteliği taĢıdığı ortadadır. Nitekim Terörist ġemdin Sakık, PKK’nın “bir parça Avrupa, 

bir parça ABD ve bir parça da Ortadoğu istihbarat örgütlerinin malı” haline geldiğini 

belirtmekte; örgütün kısa sürede çok farklı yönelimler içine girebilmesini de bu odakların güç 

çatıĢmasına bağlamaktadır. Sakık, örgüte katılımında Erivan Radyosu’nun yaptığı propaganda 

nitelikli Kürtçe yayınların da etkili olduğunu ifade etmektedir
35

. PKK’nın Türkiye’ye karĢı bir 

vekaleten savaĢ unsuru olarak görülmesinde Suriye, Ermenistan ve Yunanistan’ın temel 

amaçlarının, Türkiye’den toprak taleplerinin gerçekleĢtirilmesi hususunda terör örgütünün 

yaratacağı avantajların kullanılması; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “gerekçesinin”, 

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki varlığından tehdit algılaması; Ġran’ın motivasyonunun ise 

                                                 
31ġefika Gürbüz, “Zorunlu Göç ve Ġstanbul”, İstanbul Kent Sempozyumu,  http://istanbulkentse 

mpozyumu.org/scripts/haber.asp?idproduct=427. 
32 KüreselleĢme süreci kısaca “uluslararası iliĢkilerde küresel gerçeklerden hareket ederek küresel düĢünmeyi, 

dünya ekonomisi ile bütünleĢmeyi; ülke içinde ise merkezi yönetim kanalıyla ekonomiyi ve siyaseti yönlendirme 

yerine yerel yönetimleri daha fazla güçlendirmeyi” ifade ediyor. Dünyada küreselleĢme olgusunun yanında yoğun 

bir bloklaĢma eğilimi görülmektedir. Özellikle 1980'li yıllarda iki kutuplu sistemin sarsılmaya baĢlaması, ABD ile 

Avrupa arasındaki çıkar çatıĢmaları ve Pasifik'te yeni bir ekonomi politik alanın ortaya çıkıĢı Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrası oluĢan uluslararası ekonomik ve politik sistemi dağılma süreciyle karĢı karĢıya bırakmıĢtır. Uluslararası 

siyasi ve ekonomik sistemdeki bu belirsizlik yeni bloklaĢma arayıĢlarını beraberinde getirmiĢ, iki kutuplu yapının 

dağılması sonrasında ise bölgesel bloklaĢma ve bütünleĢme temayülü hızlanmıĢtır. 
33 Aykut Göker, “Bilim ve Teknolojideki DeğiĢimin Toplumsal Etkileri ve Politika Tasarımı”, Bilim, Teknoloji ve 

Toplum Uluslararası Sempozyumu Bilim, Teknoloji ve Toplum Üçgeninde Türkiye Paneli, ĠTÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 14-15 Nisan 1999, http://www.inovasyon.org/html/AYK.ITU99.htm. 
34 DüĢük  yoğunluklu çatıĢmanın teorik çerçevesi hakkında bk. Ümit Özdağ, Türkiye’de Düşük Yoğunluklu 

Çatışma ve PKK, Üçok Yayınları, Ġstanbul 2005. 
35Tuncer Günay, Şemdin Sakık Anlatıyor, Doğan Kitap, Ġstanbul 2007, s. 172.  
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Ortadoğu’da baĢat güç olmak hedefiyle Türkiye’nin ayrılıkçılık gibi bir güvenlik sorunu ile 

yıpratılması ve Tahran’ın Türkiye’nin laik rejiminden duyduğu kaygılar olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Teorik boyutta, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu ile Irak’ın kuzeyinde çarpıĢan 

unsurlar, Türk güvenlik birimleri ve PKK’dan ziyade; Türkiye’nin üniter yapısı ve ulus devlet 

niteliği ile mikro milliyetçilik ve etnik ayrılıkçılıktır. Dolayısıyla orta ve uzun vadede, 

Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik bu tehdidin politik ve ideolojik olarak mağlup edilmesi 

bir zorunluluktur
36

. 

Türkiye, küresel sistemin bölgesel stratejisi bakımından tahminlerin çok ötesinde bir 

iĢleve sahiptir. Dahası, bölgesel iĢgal güçlerinin beklentileri oldukça fazladır. Huntington dahi, 

Türkiye’nin Ġslâm ile batı arasında köprü iĢlevine sahip olduğunu belirtmektedir
37

. 

Medeniyetlerin bölgesel farklılıklarının en aza indirgeyerek, Ġslâm ile “burjuva demokrasisini” 

buluĢturan model ülke olarak Türkiye düĢünülmektedir
38

. Özellikle Ortadoğu’nun 

dönüĢtürülmesinde Türkiye’nin rolüne vurgun yapan ABD BaĢkan Yardımcısı Cheney’in 

ağzından Ģu sözler çıkıyor; “Bugünkü dünya Müslümanlarının birçoğu demokratik 

toplumlarda varlıklarını sürdürmektedirler. Türkiye bunların içerisindeki en baştaki örnektir. 

Avrupa ile ilişkileri de dâhil olmak üzere Türkiye’nin desteğimize ihtiyacı vardır.”
39

.  

Hiç Ģüphesiz ki verilen ve verilecek olan bu destek, Türkiye’nin ve bölgenin 

demokratikleĢtirilmesi değildir. Bilinç bulandırılmasına dayanan psikolojik savaĢa rağmen 

sorunun esası, “Ortadoğu’daki Yeni Dünya Düzeni”nin iĢlevli kılınmasıdır. Büyük Ortadoğu 

Projesi çerçevesinde Türkiye’ye biçilen rol Ģöyle ifade edilmektedir: “Türkiye, Avrupa-

Amerika Birleşik Devletleri ortaklığında başrolü üstlenecek hale getirilmelidir. Ayrıca bu role 

sahip olan Türkiye, demokrasi limanında sağlam demir atabilmiş olacaktır. Her şeyden önce 

Türkiye, zaten bir Atlantik Ortaklığı üyesidir ve Büyük Ortadoğu’da Atlantik çıkarlarının 

geliştirilmesinde faydalı olabilir. Bu çıkarların büyük bir kısmını Türkiye de paylaşmaktadır. 

Onun, giderek artan yakıt ihtiyacı, güvenli ve elde edilebilir petrolün ulaşılabilir olmasını 

gerektirir. Türkiye, Ortadoğu’dan gelen kitlesel imha silahları tehlikesine diğer herhangi bir 

NATO ülkesinden daha fazla maruz kalabilir. Terörizm ise her zaman var olmuş bir 

tehlikedir.”. Aslında bölgede Türkiye’yi tehdit edecek bir askeri güç söz konusu değildir. Bu 

nedenle ABD-AB-NATO ile Türkiye arasındaki iliĢkiler, küresel sistemin bölgedeki enerji 

kaynaklarının korunması üzerinde Ģekillenmektedir. Büyük Ortadoğu Projesi’nin yaĢama 

geçirilmesinde, NATO’nun tek Müslüman ülkesi olması nedeniyle Türkiye, NATO açısından 

hayati önem taĢıyan bir ülke olmuĢtur. Türkiye aynı zamanda, Arap ve Ġslâm Dünyası için 

coğrafi bir köprü niteliğindedir
40

. 

Kısacası bizler tarihçi olarak, Büyük Ortadoğu Projesi’nin dinamikleriyle ilgili 

tezlerin-antitezlerin, Türkiye yararına ortaya konulmasına katkıda bulunacaksak, 

kuramlarımızla pratik somut gerçekliklerimiz arasında daha sağlam bir birlik kurmak 

zorundayız. Bunun Büyük Ortadoğu Projesi’nin Ģu anki uygulanma aĢamasındaki anlamı da 

muhtemelen ilk elde neler yapıldığını gözlemek, gözlemlediklerimizden genellemeler 

                                                 
36“Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik Etnik Ayrılıkçı Terör Tehdidinin Analizi Ve Irak’ın Kuzeyinde Bir Kürt 

Devleti Kurulmasına ĠliĢkin Değerlendirme AraĢtırma Raporu”, T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Merkezi. 
37 S. P. Huntington, Medeniyetler Çatışması, Derleyen Murat Yılmaz, Vadi yayınları, Ġstanbul  2001, s. 149. 
38Mustafa Peköz, a. g. e.,  s. 306. 
39Abdullah ġahin, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye, Truva Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 160. 
40Mustafa Peköz, a. g. e.,  s. 306 vd. 
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çıkarmak ve onları yapacağımız yeni araĢtırmalar çerçevesinde düzeltip, doğrulayarak 

somutlaĢtırmaktır. 

Sonuç 

ÇalıĢmamızın, incelenmekte olan konunun doğası ve görevleri açısından yeterli bir 

kılavuz iĢlevi göreceği pek söylenemezse de bu özet en iyi ihtimalle bazı ipuçları sunabilir. 

Ortadoğu tarihine bir göz atmak, Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulayıcılarının kendilerinin 

bölgeye barıĢ ve demokrasi getirmek yerine kaos ortamı ve istikrarsızlık getirdikleri Ģeklindeki 

yorumlar karĢısında daima huzursuzluk hissettiklerini göstermektedir. Dolayısıyla ya 

kendilerini sadece demokrasi melekleri olarak adlandırmayı, amaçlarını da barıĢ ve istikrar 

olarak göstermeyi ya da herhangi bir çıkar göz etmekten ziyade, bölgedeki birbiriyle ilintili 

sosyal ve siyasal problemleri gidermeye çalıĢan devletler sıfatını kullanmayı tercih etmiĢlerdir. 

Ancak baĢta siyasetçi G. W. Bush olmak üzere Huntington, Brzezinski, Fukuyama gibi fikir 

babalarının, bölgede sosyal ve siyasal reformlar yapma yanlıları sınıfına sokulabilecek isimler 

değildirler. 

Türkiye ise uzak ve yakın tarihinden yalıtılamayacağı için, hiçbir zaman Büyük 

Ortadoğu Projesi kapsamına alınan diğer ülkelerle bir olamaz.  Biz pozitif olarak bilim ve 

uygarlığa yönelmiĢ Atatürk inkılâplarını en azından bilimsel amaç ve yöntemlerle, siyasal ve 

sosyo-ekonomik açılardan tanımlayıp, tarihsel açıdan inceleyebiliyoruz. Bu yaklaĢım bazı 

yabancı Türk düĢmanı düĢünce adamları tarafından yapay ve Türk halkının ait olduğu kültürel 

kökleri açısından gerçeğe aykırı gibi görülmek istense de uygulanması imkansız bir Ģey 

değildir, çünkü bu husus bilimsel bir yöntem temeline oturtulmuĢtur. Bilimsel yöntemlerle 

ulaĢılan sonuçlarda ise yanılma payı ehemmiyetsiz derecede az olur. Bu nedenle küresel güçler 

arasındaki örtük bir konsensüsle, Ortadoğu ülkeleri için oldukça iĢlerliği olan bir model olarak 

Türkiye’nin düĢünüldüğü kanısındayım.  Bir model olarak Türkiye, maddi ve tarihsel ortamla 

baĢladıktan sonra üretim güçleri ve tekniklerine, bunların sonucu olan ekonomik yapısından 

doğan toplumsal iliĢkilere geçebilmiĢtir. 

Bütünsel olarak Büyük Ortadoğu Projesi konusunun Türkiye parçasıyla ile ilgili 

yapılan tahliller, tarihsel açıdan oluĢturup-oluĢturamadığı özgül Ģartlardaki siyasal dönüĢümün 

aĢamalarına ıĢık tuttuğu ölçüde anlamlıdır. Büyük Ortadoğu Projesi sürecinin içinde doğal 

olarak –bizi en fazla alakadar eden- projenin bir yerinde konuĢlandırılan Türkiye vardır. Öte 

yandan projenin uygulanma safhasındaki geliĢmelerin bizim için en anlamlı olduğu dönem, 

Soğuk SavaĢ’ın bitiminden bu yana, etkili bir bölgesel güce sahip olan Türkiye’ye küresel 

güçler tarafından siyasal, iktisadi ve sosyal olarak nüfuz edildiği dönemi kapsamaktadır. 

Türkiye bu gerçekliklerle birlikte Büyük Ortadoğu Projesi’nde stratejik ortak olarak yerini 

alma sürecindedir, ancak Ortadoğu’daki yap-boz tahtasındaki durumunun ne olacağı 

konusunda kehanette bulunmak, Ģu an için çok zor görünüyor. 
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