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1. Giriş  

 Jeopolitik kavramı ilk defa 1899 yılında İsveçli siyaset bilimci Rudolf Kjellen tarafından 

genel olarak coğrafya ile siyaset arasındaki ilişkiyi anlatmak için kullanılan bir devlet teorisi 

olarak sunulmuştur.1 Jeopolitiği; uluslararası sistemin temel aktörü olan devletin dış ve iç 

politikasında coğrafyanın etkisini inceleyen bir bilim dalıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Jeopolitik 

bir güç analizi yöntemidir ve ana bileşenleri ise devlet, coğrafya ve politikadır.  

 20. yüzyıl boyunca ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda jeopolitik alanında birçok 

teoriler geliştirilmiştir. Bu teorileri biz klasik dönem (1899-1945), neo-klasik dönem (1945-2000) 

ve post-modern dönem (2000 sonrası) jeopolitik teoriler olarak tasnif ediyoruz. Klasik dönem 

jeopolitik teoriler Kara Hâkimiyet Teorisi (Halford Mackinder-İngiliz), Deniz Hâkimiyet Teorisi 

(Alfred T.Mahan-Amerikalı), Hava Hâkimiyet Teorisi (Nicholas Spykman-Amrikalı), 

Lebensraum (Hayat Alanı) Teorisi (Karl Haushofer-Alman) gibi teorilerdir. Bu teorileri 

çoğaltmak mümkündür. Burada dikkat çeken nokta jeopolitik teorilerin dönemin küresel aktörleri 

tarafından geliştirilmiş olmasıdır.  

 Neo-klasik dönem jeopolitik teorisyenlerine ise Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, 

Paul Kenndy, Samuel Huntington, Francis Fukuyama örnek olarak gösterilebilir. Bu 

jeopolitikçiler, ABD tarafından küresel hâkimiyetin sağlanması için uluslararası sistemin nasıl 

dizayn edilmesi gerektiğini açıklayan teoriler geliştirmişlerdir. Buna karşılık ABD’nin küresel 

hâkimiyetini sınırlandırmak için Rus jeopolitikçi Alaksandr Geleviç Dugin tarafından 

Avrasyacılık Teorisi olarak isimlendirilen karşı bir anti-tez ortaya atılmıştır.  

 Bununla birlikte 1980 yılından itibaren gelişen eleştirel uluslararası ilişkiler teorilerine 

paralel olarak eleştirel jeopolitik teoriler de ortaya atılmıştır. Michel Faucault, Jacques Derrida ve 

Edward Said gibi düşünürler büyük ölçüde eleştirel jeopolitiğin kuramsal çizgisinin 

şekillenmesine öncülük etmişlerdir. Faucault’dan bilgi-iktidar ve söylem analizini, Derrida’dan 

linguistik çözümlemeyi, Said’den ise gerçekliğin mekânsal ve imgesel temsil edilme biçimlerini 
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alan eleştirel jeopolitik, küresel siyasetin coğrafi meşrulaştırmalarla anlaşılabileceğine ilişkin 

yaygın kanaatin hakikat olduğunu kabul etmemektedir.2  

 Post-modern jeopolitik teoriler ise klasik, neo-klasik ve eleştirel jeopolitik teorilerin 

yaklaşım tarzlarını dikkate alarak, içinde bulunduğumuz uluslararası sistemin analizini 

yapmaktadır. Post-modern jeopolitik analiz yönteminde temel bileşenler devlet-coğrafya-politika 

varlığını devam ettirse de devlet dışında yer alan ve uluslararası sistemin aktörleri olan 

uluslararası örgütler, ekonomik entegrasyon hareketleri, devlet-dışı organizasyonlar, vb. analizin 

önemli bileşenleri haline gelmektedir. Bununla birlikte bütün teknolojik gelişmelere ve 

küreselleşme olgusuna rağmen coğrafya önemini korumaya devam etmektedir. Coğrafyaya ek 

olarak; ekonomi, kültür, enerji, çevresel faktörler, demokrasi ve insan hakları gibi konular 

jeopolitik analizlerde ağırlığını arttırmış bulunmaktadır. Örneğin terör örgütleri ve bunların 

yaptığı eylemler, bu örgütlerin vekâlet savaşları (proxy war) kapsamında kullanılması ve bu 

çerçevede gelişen hybrid savaş stratejileri jeopolitik analizin kapsamını hem genişletmiş hem de 

derinleştirmiştir. Rusya’nın 2008 yılında Gürcistan, 2014 yılında Ukrayna ve 2015 yılında Suriye 

müdahalelerini isabetli bir şekilde analiz edebilmek ancak post-modern jeopolitik bakış açısı ile 

mümkündür.  

 Bizim jeopolitik analizlerimizi post-modern paradigmalar şekillendirmektedir. Bu 

kapsamda devlet, coğrafya ve politika üçlüsü ile birlikte; şiddet saçan küresel terör örgütleri, 

enerji konuları, kültür/medeniyet kavramları ve çatışmaları, küresel ısınma ve çevre kirliliği, 

finansal krizler ve ekonomik politikalar, istikrarsız ve başarısız devlet yönetimleri, yerel 

çatışmalar ve nükleer silahlar gibi parametlereler bizim jeopolitik analizlerimizin esasını 

oluşturmaktadır.    

 Bir güç analizi yöntemi olarak düşünüldüğünde; jeopolitik değerlendirmelerde dikkate 

alınması gereken hususlar siyasi, askerî, ekonomik, coğrafî, bilimsel-teknolojik ve sosyo-kültürel 

parametrelerdir. Bu parametreler politik-askerî literatürde milli güç unsurları olarak da 

tanımlanmaktadır. Fakat içinde bulunduğumuz bu dönemde Avrupa Birliği (AB), Avrasya 

Birliği, vb. oluşumlar nedeniyle bu unsurları milli güç unsurları olarak tanımlamak yetersiz 

kalacaktır. 

 İki kutuplu uluslararası sistemi adlandırmak için kullandığımız Soğuk Savaş döneminin 

sona ermesi ile birlikte, uluslararası sistemde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve bu durum 
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da bizim jeopolitiğe bakış açımızı şekillendirmiştir. Her şeyden önce 1991 yılından sonra 

dünyada birçok yeni ülke ortaya çıkmış ve sınırlar değişmiştir. Devletler arasındaki işbirliği ve 

ortaklık sistemleri radikal bir değişime uğramıştır. Bütün bunlar dünyanın ana jeostratejik ekseni 

olan ve Mackinder tarafından “Dünya Adası” olarak tanımlanan Avrasya coğrafyasının da 

jeopolitik durumunda ciddi değişiklere sebep olmuştur.  

 Avrasya hâlen dünyanın merkezi konumu olma özelliğini devam ettirmekle birlikte, 

küresel/bölgesel aktörlerin jeopolitik rekabetine sahne olan bir coğrafya olma özelliğini de 

korumaktadır. Avrasya terimi Asya ve Avrupa kıtalarının tamamını adlandırmak için ilk defa 

Alman dilbilimci Aleksander von Humboldt tarafından kullanılmıştır.3 Avrasya coğrafyasında 

AB (Almanya liderliğinde), Rusya Federasyonu (RF), Çin, Hindistan gibi küresel nitelikli 

aktörler ile Güney Kore, İsrail, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan gibi bölgesel nitelikli 

aktörler bulunmaktadır. Bununla birlikte bu küresel/bölgesel aktörlerin arasında jeopolitik 

rekabetin sürdüğü Balkanlar, Doğu Avrupa (Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya), Kafkasya, Orta 

Doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Asya (Çin-Hindi yarımadası) jeopolitik alt bölgeler de yer 

almaktadır. Baltık Denizi, Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi, Basra Körfezi, Güney Çin Denizi, 

Kızıl Deniz gibi su havzaları üzerinde de önemli jeopolitik rekabetlerin sürdüğü görülmektedir.  

 Bu çalışmamızda biz Avrasya coğrafyasının jeopolitik bir alt bölgesi olarak Karadeniz 

havzasını ele alacağız. Soğuk Savaş sonrası Avrasya’da yaşanan jeopolitik değişimlerin 

Karadeniz güvenliğine etkileri konusunu analiz edeceğiz. Analizimizde temel jeopolitik 

yakşalımımız post-modern jeopolitik bakış açıdır. Analizlerimizi salt coğrafî esaslar üzerinden 

değil daha geniş bir bakış açısı ile yapacağız. 

 Konuya geçmeden önce literatürde sıklıkla yapılan bir hatayı da düzeltmek istiyoruz. 

Jeopolitik, strateji, jeostrateji, vb. kavramlar hem uluslararası ilişkiler çalışanları hem de politika 

yapıcıları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat bu kavramın yerli yerinde kullanılmadığı da 

görülmektedir. Bir bölgenin, ülkenin veya sistemin jeopolitikasından bahsettiğimiz zaman 

“jeopolitik konum” kavramı yerine “jeopolitik durum” kavramı kullanılmalıdır. Bununla birlikte 

coğrafya devletin veya bölgenin küresel sistem içindeki konumuna işaret eder ve bu nedenle 

“coğrafî konum” kavramının kullanılması uygundur. Strateji; hedefe giden yol/yöntem olarak 

tanımlanır ve genel olarak uygulanacak politikanın bir bileşenidir. Jeostrateji ise jeopolitik 

                                                
3 Aleksandr Dugin, İnsanlığın Ön Cephesi Avrasya, Kaynak Yayınları, Ankara, 2017, s.20.  
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çıkarların stratejik yönetimi olarak ifade edilebilir.4 Bu noktada bir ülkenin veya bölgenin 

jeostratejik değerinden bahsedebiliriz. Bu kavramsallaştırmanın doğru bir şekilde kullanılması 

jeopoliğin bilimsel gelişimi açısından da büyük önem taşımaktadır.                 

2. Soğuk Savaş’ın Sona Ermesi ve Jeopolitik Boşluk Alanlarının Oluşması 

 1985 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olan M. Gorbaçov’un 

başlatmış olduğu “glasnost” ve “prestroyka” politikalarının bir sonucu olarak, Varşova Paktı ve 

SSCB 1991 yılında dağılmış ve bunun sonucunda Doğu Bloku çökmüştü. Bu büyük gücün 

çöküşü 45 yıl boyunca devam eden Soğuk Savaş döneminin de sonu anlamına geliyordu ve yeni 

bir dönem başlamıştı. Soğuk Savaş döneminde; ABD’nin liderliğini yaptığı NATO ve SSCB’nin 

liderliğini yaptığı Varşova Paktı çerçevesinde oluşturulan güç merkezleri ile uluslararası sistemde 

dengeler sağlanmaktaydı. Bağlantısızlar Grubu ise böyle bir sistem içinde üçüncü bir kutup 

yaratmak istediyse de, sahip olduğu imkânlar nedeniyle bunda başarılı olamadı. Buna rağmen 

Bağlantısızlar Grubu üyeleri, Birleşmiş Milletler platformunda yıllardır sömürülen, birçok 

ekonomik, siyasî ve sosyo-kültürel sorunları olan ülkelerin seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu 

dönemin en belirgin özelliği ise nükleer silahların dehşet dengesi altında, konvansiyonel savaşa 

yol açmayan fakat yerel savaşların hiç eksik olmadığı bir güvenlik yapılanmasıydı. İki güç 

merkezinin ön plâna çıktığı bu sistemde aktörlerden birisi sahip olduğu siyasî ve askerî gücünü 

ekonomik güç ile destekleyemeyince kaçınılmaz olarak bir çözülme başlamış ve dengede olan 

uluslararası sistem 1990’lı yıllarla birlikte istikrarsızlaşmıştır.5 

 SSCB’nin dağılmasıyla birlikte, bu birliğin ardılı olan RF; Baltık Denizi, Orta ve Doğu 

Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Orta Asya’dan çekilmek durumunda 

kalmıştır. RF’nin bu bölgelerden çekilmesiyle birlikte, özellikle Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, 

Kafkasya ve Orta Asya’da güç boşlukları (power holes-jeopolitik boşluk alanları) oluşmuştur. 

Soğuk Savaşın sonlanması ile birlikte Baltık, Karadeniz ve Hazar su havzalarının jeopolitik 

durumu da radikal bir değişikliğe uğramıştır. SSCB’nin Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu 

coğrafyasında ABD ile mücadelesi düşünüldüğünde, bu bölgede de 1990 sonrası dönemde bir 

güç boşluğu oluşmuştur. Güç boşluklarının meydana geldiği bu coğrafyalarda belirsizlikler, 

istikrarsızlıklar, yerel çatışmalar ve savaşlar hâkim olmuş ve olmaya da devam etmektedir. 1990 

sonrası dönemde, bu bölgelerin güç boşluğundan kaynaklanan küresel bir rekabet ortamı 

                                                
4 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, çeviren:Yelda Türedi, İnkilâp Yayınları, İstanbul, 2005, s.62. 
5 Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği Avrasyacı Yaklaşım,  çev.:Vügar İmanov, Küre Yyaınları, İstanbul, 2003, s. 
291.  
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olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Çünkü coğrafya, jeopolitiğin bir esası olarak boşluk kabul 

etmez. Bir coğrafyada mutlaka bir güç ya da bir güçler dengesi hâkimiyeti vardır. Bir güç azalır, 

çoğalır, tükenir yerini bir başkası alır. Ama hiçbir zaman jeopolitik boşluklar sürekli değildirler. 

3. Tek Kutuplu Sistemden Çok Kutuplu Sisteme 

 Françis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu ve Son İnsan” adlı eserinde belirttiği gibi; Soğuk 

Savaş’ın galibi liberalizm yani “Batı Dünyası” olmuştur. ABD bu savaştan tek süper güç olarak 

çıkmıştır. ABD’nin bundan sonra ne yapacağı konusu (tek süper güç rolü mü oynamalı, yoksa 

eskiden olduğu gibi kıtasına mı çekilmeli?) gerek ABD’de gerekse tüm dünyada tartışılmışsa da 

cevap fazla gecikmemiştir. Samuel Huntington, Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger vb. 

stratejistler yazdıkları eserlerle ABD’ye yeni rolünü göstermişlerdir. ABD’li politika yapıcıları da 

bu konuda gerekenleri yapmışlardır. 1992 yılında hazırlanan “Savunma Plânlama Rehberi” 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD tarafından tasarlanan yenidünya düzeninin nasıl olması 

gerektiğine cevap veriyordu. Bu strateji belgesinde ortaya konan hedefler ise şunlardı: 

1. ABD tek süper güç olma konumunu 21. yüzyılda da sürdürmeli ve garanti altına 

almalıdır. Bunun için; 

a) Kendine rakip olabilecek bir süper gücün doğmasına veya bir ittifakın kurulmasına 

izin vermemelidir. 

b) Bu hedef, özellikle Avrasya’nın tek bir devlet ya da devletler koalisyonunun 

egemenliği altına girmesini önlemelidir. 

2. ABD, potansiyel rakiplerini, dünyada bölgesel veya küresel önemli roller üstlenme 

hevesinden vazgeçirmelidir. 

3. Süper güç olma konumunun olmazsa olmaz bir şartı da, ABD’nin “herhangi bir 

devletin veya devletler grubunun karşı koyamayacağı düzeyde ve yetenekte bir askerî güce sahip 

olmasıdır.” 

4. Uluslararası ortamda düzen ve istikrar ABD tarafından garanti edilmeli ve tek başına 

askerî müdahalede bulunmaya hazır olunmalıdır. 

5. K. Kore, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde kitle imha silahlarının üretilmesi, 

gerektiğinde askerî güce de başvurulmak suretiyle önlenmelidir. 

6. Avrupa’da ve Akdeniz’de kayda değer bir ABD askerî gücünün bulundurulması için 

NATO dayanışmasının korunması yaşamsal önemdedir. Bu açıdan, NATO’nun zayıflamasına yol 
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açacak ve sadece Avrupa güvenliğine yönelik olacak bir savunma düzenlemesi kesinlikle 

önlenmelidir. 

7. Rusya Federasyonu’nun nükleer silahları ABD stratejik nükleer hedef plânında yer 

almalıdır. Rusya’nın elindeki nükleer silahların başka güçlerin eline geçmesi mutlaka 

önlenmelidir.6 

 1992 yılında hazırlanan “Savunma Plânlama Rehberi”nde ortaya konan hedefler dikkate 

alındığında, ABD’li stratejist Zbigniew Brzezinski’nin “Büyük Satranç Tahtası” isimli eserinde 

vurguladığı “güce dayalı önleyici müdahale” stratejisinin hâkim olduğunu görmekteyiz. ABD 

21. yüzyılda küresel önceliğini devam ettirebilmek için, kendisine karşı oluşabilecek güçlerin ve 

ittifakların doğmadan önce engellenmesini esas almaktadır. ABD kendisine en büyük rakibin 

Avrasya’dan geleceğini öngörmekte ve Avrasya’ya büyük önem vermektedir. Brzezinski 

Avrasya terimini Avrupa ve Asya kıtalarının tamamını adlandırmak için kullanmaktadır ve 

Avrasya’nın jeostratejik değerlerini şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Avrasya dünyanın en büyük kara parçasıdır ve jeostratejik bir eksendir. 

2. Dünya nüfusunun % 75’i Avrasya’dadır. 

3. Dünyanın en kalabalık, küresel ve bölgesel roller üslenme heveslisi dinamik iki ülkesi 

Çin ve Hindistan Avrasya’dadır. (Demografik devler) 

4. Dünyanın bilinen enerji kaynaklarının 3/4'ü Avrasya’dadır. 

5. Dünya GSMH’nın % 60’ı Avrasya’ya aittir. 

6. Avrasya dünyanın en büyük 3 jeoekonomik alanının ikisini barındırır. (AB, Doğu-

Güneydoğu Asya) 

7. ABD’den sonra dünyanın en büyük 6 ekonomisi Avrasya’dadır. (Çin, Japonya, 

Almanya, Hindistan, İngiltere, Fransa) 

8. ABD hariç dünyanın en çok silah alıcı ve üretici 6 ülkesi Avrasya’dadır. 

9. Biri hariç (ABD) dünyanın nükleer silahlara sahip bilinen ülkeleri Avrasya’dadır. 

(İngiltere, Fransa, RF, İsrail, Pakistan, Hindistan, Çin, K. Kore) 

10. Yenidünya düzeninde ABD’ye rakip olacak güçler Avrasya’da bulunmaktadır.7 

 Brzezinski bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra adeta Sir Halford J. Mackinder’in 

                                                
6 Servet Cömert, “Türkiye-ABD İlişkilerinde Güven ve Güvenlik Boyutları”, Jeopolitik Dergisi, İstanbul, Sayı:6, 
Bahar 2003, ss.45-53. 
7 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası: Amerika’nın Önceliği ve Bunun Jeostartejik Gerekleri, Çev. 
Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, 2. bs., İstanbul, Sabah Kitapları, Aralık 1998, s.32.  
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jeopolitik teorisinde de belirttiği “Avrasya’ya egemen olan dünyaya egemen olur”8 tezini 

savunmaktadır. Avrasya egemenliğini açıklarken, Avrasya coğrafyasında konuşlanmış güç 

merkezlerini ön plâna çıkarmaktadır. Bu noktada jeostratejik oyuncu ve jeopolitik mihver 

tanımlamasına gitmektedir. 

Jeostratejik oyuncuyu; “Mevcut jeopolitik durumu değiştirmek maksadıyla sınırlarının 

ötesinde güç kullanma ve etkide bulunma imkân ve kabiliyetine sahip güçlerdir”9 şeklinde 

tanımlamaktadır. Brzezinski tarafından; Almanya, Fransa, RF, Çin, Hindistan jeostratejik 

oyuncular olarak değerlendirilmektedir. Brzezinski; İngiltere ve Japonya’nın küresel güç olmanın 

öteki şartlarını yerine getiremedikleri için jeostratejik oyuncu olamayacağını belirtmektedir. 

Jeopolitik mihver ise; “Önemleri güç ve motivasyonlarından değil, sahip oldukları 

hassas konumları ve saldırıya açık durumlarının jeostratejik oyuncuya sağlayacağı avantaj ve 

dezavantajlardan kaynaklanan devletlerdir.”10 Şeklinde tanımlanmaktadır. Ukrayna, Türkiye, 

İran, Azerbaycan, G. Kore bunlara örnek olarak gösterilmektedir. 

 Soğuk Savaşı takip eden yıllarda Avrupa ve Asya kıtalarını kapsayan Avrasya 

coğrafyası ön plâna çıkmış bulunmaktadır. Siyasî, ekonomik, askerî, bilimsel-teknolojik, sosyo-

kültürel güç parametreleri dikkate alındığında Avrasya’da oluşan güç merkezlerinin AB, RF, Çin 

ve Hindistan olduğu görülmektedir. Bu güç merkezleri ise Avrasyalı olmayan ABD için 21. 

yüzyıldaki muhtemel rakiplerdir. Bu noktada şunu vurgulamalıyız ki, yaşanan bu rekabet 

geçmişte olduğu gibi bu büyük güçlerin doğrudan doğruya birbirleriyle güç mücadelesine girmesi 

anlamında değildir. 21. yüzyılda bu rekabet dolaylı stratejiler11 kullanılarak sürdürülmektedir. 

Çünkü küreselleşmenin bir sonucu olarak dünyada karşılıklı bağımlılık gittikçe daha da 

artmaktadır ve dünyanın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilecek istikrarsızlık uluslararası 

sistemin tümünü doğrudan ve süratle etkileyebilecek bir nitelik almıştır. Bu durum küresel 

güçleri daha da dikkatli davranmaya zorlamaktadır. 

Gerek Soğuk Savaş döneminde gerekse de Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrasya ABD 

tarafından jeostratejik eksen olarak değerlendirilmiş ve bu değerlendirme esas alınarak politika ve 

stratejiler üretilmiştir. Bu stratejik değerlendirmenin temel parametresi de; “Avrasya’ya egemen 

                                                
8 Colin S. Gray, Geoffrey Sloan, Jeopolitik, Strateji ve Coğrafya, Çev. Tuğrul Karabacak, Ankara, ASAM 
Yayınları, 2003, ss.16-46. 
9 Zbigniew Brzezinski, a.g.e., s.41. 
10 Zbigniew Brzezinski, a.g.e., s.41. 
11 “Dolaylı Tutum Stratejisi” için bakınız: B. H. Lidell Hart, Strateji: Dolaylı Tutum, Çev. (E) Korgeneral Cemal 
Enginsoy, Ankara, ASAM Yayınları, 2002. 
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olan güç Dünya’ya egemen olur” konsepti olmuştur. Soğuk Savaş döneminde SSCB’nin 

Avrasya’ya egemenliğini engellemek için ABD’nin George Kenan tarafından II. Dünya Savaşı 

sonrası üretilen “çevreleme ve sınırlandırma”12 stratejisini takip ettiğini görmekteyiz. Soğuk 

Savaş sonrasında ise ABD’nin takip ettiği strateji Avrasya’da ortaya çıkan güç merkezlerini 

kontrol etme ve bu güç merkezleri arasında oluşacak ittifakları engelleme şekline dönüşmüştür.  

Soğuk Savaş sonrası dönemde ekonomik, siyasi, askerî, bilimsel-teknolojik ve sosyo-

kültürel güç parametreleri dikkate alındığında jeostratejik oyuncu/küresel aktör olarak 

değerlendirilebilecek aktörlerin ABD, AB, RF, Çin ve Hindistan olduğunu düşünmekteyiz. 

Uluslararası sistem ABD liderliğinde çok kutuplu bir yapıya dönüşmüş bulunmaktadır. Noam 

Chomsky 2016 yılında yayımlanan “Who Rules the World” adlı kitabında şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: “İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana, devletler arasında, Amerika Birlieşik 

Devletleri eşit olmayanlar içinde açık ara önde olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. İsrail-

Filistin, İran, Latin Amerika, teröre karşı savaş, uluslararası ekonomik örgütlenme, haklar, 

adalet ve benzeri konulardan medeniyetin bekasıyla ilgili (nükleer savaş ve çevresel yıkım gibi) 

esaslı meselelere kadar geniş bir yelpazede, küresel söylemin şartlarını büyük ölçüde hâlâ o tayin 

etmektedir. Bununla birlikte, 1945 yılında başka kimsenin erişemediği tarihi zirve noktasını 

görmesinden bu yana, gücü de azalmaktadır.”13    

AB; 1991-2008 yılları arasında ekonomik, bilimsel-teknolojik ve sosyo-kültürel açıdan 

ciddi bir ilerleme kaydetmiş ve gerçek bir küresel aktöre dönüşmüştür. Ekonomik, bilimsel-

teknolojik ve sosyo-kültürel güç uluslararası bir aktörün yumuşak gücüne işaret eder ve bazı 

durumlarda askerî güç ile eş anlamda kullanılan sert güçten daha etkili olabilmektedir.14 AB, 

SSCB’nin dağılmasının ardından Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlarda ortaya çıkan jeopolitik 

boşluğu yumuşak gücünü kullanarak dönüştürmüş ve bu bölgelerin Avrupalılaşmasını 

sağlamıştır. AB’nin genişleme süreci olarak da ifade edilen bu politika başarıya ulaşmıştır. 

Bununla birlikte AB derinleşme süreci olarak da ifade edilen gerçek bir siyasi aktör olma yolunda 

ciddi adımlar da atmıştır. Maastricht, Amsterdam, Nice ve Lizbon Antlaşmaları AB’yi 

dönüştürmüştür.  

AB’nin bu süreçte yaşadığı başarısızlıklar da bulunmaktadır. AB 2004 yılında Birlik için 

                                                
12 Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl, çev.:Yavuz Alogan, Everest Yayınları, İstanbul, 2010, s.319. 
13 Noam Chomsky, Güç Kimin Elinde?, çev.:Cihan Özpınar, İnkilâp Kitabevi, İstanbul, 2017, s.7.  
14 Colin S. Gray ve Geoffrey Sloan, Jeopolitik, Strateji ve Coğrafya, Çev.:Tuğrul Karabacak, ASAM Yayınları, 
Ankara, 2003, s.215.  
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bir anayasa oluşturma sürecinde başarısızlığa uğramıştır. 2008 yılında başlayan finansal kriz 

giderek ekonomik alana da yayılarak Birliğin geleceği tartışmalarına yol açmıştır. Euro Krizi 

karşısında Almanya liderliğindeki AB başarılı çözümler üretememiştir. Ekonomik alandaki 

başarısızlık AB içinde AB karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve İslâmofobi gibi 

tehditlerin de artmasına yol açmıştır. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan istikrarsızlıklar 

AB’yi büyük bir yasa dışı göç sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Yabancı düşmanlığı, göçmen 

karşıtlığı, İslâmofobi tehditleri terör olaylarının artmasını sebep olmuştur.15 

Bununla birlikte 2016 yılında İngiltere’nin AB üyeliğinden çekilme sürecinin (Brexit) 

başlaması Birliğin geleceği tartışmalarını daha da arttırmıştır. Brexit süreci AB içindeki stratejik 

dengeleri de değiştirmiş ve Almanya tek başına AB’nin liderliğini almıştır. AB’nin geleceği artık 

Almanya tarafından şekillendirilmektedir.  

2017 yılında ABD’de Turmp Yönetiminin işbaşına gelmesi ile birlikte AB-ABD 

ilişkilerindeki stratejik dengelerde de önemli değişiklikler yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam 

etmektedir. ABD-AB arasında NATO aracalığı ile kurulan stratejik ittifak varlığını sürdürse de 

artık eskisi gibi işlemeyeceği açıktır. Trump ABD ile AB arasında müzakereleri devam eden ve 

iki taraf arasında serbest ticareti öngören Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması 

müzakerelerini ABD çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesi ile askıya almıştır. Özellikle Atlantik 

ilişkilerindeki bu iki çatlak Avrasya coğrafyasındaki stratejik dengeleri doğrudan etkilemekte ve 

Avrasya’nın yeni jeopolitik durumunu aktörlerin farklılaşan politikaları çerçevesinde 

değiştirmektedir.  

AB; 504 milyonluk kaliteli fakat giderek yaşlanan yaşlanan nüfusu, yaklaşık 12 trilyon 

dolarlık gayri safi hâsılası, kişi başına ortalama 30 bin dolar geliri ve yumuşak gücü ile 

Avrasya’nın batısında önemli bir aktör konumunda bulunmaktadır. AB her ne kadar krizlerle 

karşı karşıya kalsa da sahip olduğu bu konumunu kendini yenileyerek 21. yüzyılda da devam 

ettirecektir. AB’nin en büyük eksikliği ortak bir dış ve güvenlik politikası ile kendine özgü 

NATO’dan bağımsız bir askerî güç inşa edememiş olmasıdır. Kısacası AB yumuşak güce 

yeterince sahip fakat sert güce sahip değildir. Eğer AB sert gücünü inşa edip, bu sert gücü ile 

birlikte yumuşak gücünü de kullanabilirse (ki biz buna “akıllı güç” diyoruz) Avrasya 

coğrafyasının daha etkili bir aktörü konumuna yükselebilir.  

AB sahip olduğu coğrafî konumu ile Karadeniz havzasına Bulgaristan ve Romanya 

                                                
15 George Friedman, Avrupa Krizi, çev.:İrem Sağlamer, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2015, s.283.  
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üzerinden eklemlenmektedir. Bununla birlikte Orta Avrupa boyunca bir su ulaşım yolu olan Tuna 

Nehri de Karadenize dökülmektedir. AB Tuna nehri vasıtasıyla da Karadeniz havzasına 

eklemlenmektedir. Ayrıca AB Karadenizi etki alanında görmektedir. AB’nin 2009 yılında 

geliştirdiği Doğu Ortaklığı programına dâhil olan ülkeler Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, 

Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Karadeniz Havzasının önemli ülkeleridir. Bu ülkelerden 

Ukrayna ve Gürcistan’ın Karadeniz ile kıyısı bulunmakta, diğerleri de üzerinde ulaşım yapılan 

suyolları, kara yolları ve demir yolları ile Karadeniz limanlarına erişim sağlayabilmektedirler. 

Hâlihazırda müzakere süreci de facto olarak donmuş olsa da Türkiye AB’ye aday bir 

ülkedir ve Karadeniz’in güney sahillerini örten bir coğrafî konuma sahiptir. Ayrıca Türkiye 

Karadeniz ve Hazar denizini açık denizlere bağlayan Marmara ve Boğazlara da hâkim bir 

pozisyondadır. Bu nedenle AB için Karadeniz havzası jeostratejik değere sahip bir bölgedir. 

Bununla birlikte Karadeniz havzasının güvenliği ve istikrarı AB için doğrudan enerji güvenliği 

ile de bağlantılıdır. Nitekim hem enerji kaynak alanlarının güvenliği hem de enerji nakil 

hatlarının güvenliği konusunda Karadeniz havzasının istikrarı öncelikli bir konudur. 

Avrasya coğrafyasında küresel güç ABD’nin rakibi olan bir diğer aktör ise RF’dir. RF 

1991-2000 yılları arasındaki toparlanma sürecinin ardından süratle uluslararası sistemde tekrar 

jeostratejik bir oyuncu hâline gelmiştir. RF sahip olduğu enerji kaynakları (petrol ve doğalgaz), 

nükleer silahlar ve askerî gücü, son 15 yılda elde ettiği ekonomik güç, BM Güvenlik Konseyi 

daimi üyesi sıfatı ile Avrasya coğrafyasının önemli bir aktörü konumundadır. RF özellikle 

Karadeniz Havzasında 2008 ve 2014 yıllarında iki önemli askerî müdahalede bulunmuş ve 

Karadenizin Soğuk Savaş sonrası değişen jeopolitik durumu bu müdahalelerle bir daha 

değişikliğe uğramıştır.  

2008 yılında RF’nin Gürcistan’a müdahalesi ile Güney Osetya ve Abhazya de facto 

olarak bağımsızlıklarını kazanmışlar ya da pekiştirmişlerdir. Özellikle Abhazya Karadeniz’de 

önemli sayılabilecek bir kıyı şeridine sahiptir. RF 2008 savaşından sonra Güney Osetya ve 

Abhazya’daki askerî varlığını arttırmış ve Abhazya’da da yeni bir askerî liman tesis etmiştir. 

Bununla birlikte 2014 yılında RF’nin Kırım’ı ilhakı Karadeniz jeopolitiğinde derin 

değişiklilere sebep olmuştur. Kırım Karadeniz’in kuzeyinde stratejik öneme sahip önemli bir 

coğrafî konumda bulunmaktadır. Azak Denizini ve stratejik öneme sahip önemli limanları da 

barındırmaktadır. 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinin (Rus azınlığın ve 

Rusça konuşan Ukraynalıların yaşadığı sanayileşmiş bölge) de facto olarak Ukrayna’dan 
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kopartılması da Karadeniz jeopolitiğinde önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. RF’nin 

Moldova’nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesindeki askeri varlığı ve bu bölgedeki ayrılıkçı 

hareketleri desteklemesi Karadeniz jeopolitiğinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bütün bu açıklamalardan sonra RF’nin özel olarak Karadeniz havzasında genel olarak da 

Avrasya coğrafyasında önemli etkileri olan bir aktör olduğunu söyleyebiliriz. RF Baltık ülkeleri 

(Estonya, Letonyave Litvanya) üzerinde ciddi bir askerî ve siyasi baskı oluşturabilmektedir. Bu 

ülkelerde yaşayan Rus etnik unsurlar üzerinde irridentist politikalar uygulamaktadır. Doğu 

Avrupa ülkeleri Polonya, Romanya, Moldova ve Ukraynna üzerindeki Rus baskısı giderek 

artmaktadır. RF Kafkasya, Hazar Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu’da (özellikle Suriye) son 15 

yılda belirleyici aktör konumuna yükselmiştir. Dolayısıyla RF’nin politikaları Avrasya 

jeopolitiğinin oluşmasında ve şekillenmesinde önemli bir yer işgâl etmektedir. George Friedman 

gelecekte RF ve Almanya arasında oluşacak muhtemel bir ittifakın Avrasya jeopolitiğinde ciddi 

değişikliklere yol açacağı ve bu durumun da ABD’nin küresel çıkarlarına ayrıkırı olacağını 

belirtmektedir.16  

 

Rusya Federayonu’nun Karadeniz Havzası ve Çevresindeki Askerî Yapılanması 

 

 
                                                
16 George Friedman, Gelecek 100 Yıl, çev.:İbrahim Şener ve Enver Günsel, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2009, s. 
161.  
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Avrasya coğrafyasının önemli aktörleri olan Çin ve Hindistan’ın ise Avrasya 

jeopolitiğinin şekillenmesinde önemli bir yerleri bulunmakla birlikte Karadeniz özelinde sınırlı 

etkileri bulunmaktadır. Karadeniz Çin ve Hindistan’ın etki alanında olmayan fakat ilgi alanında 

bulunan jeopolitik bir alt bölge konumundadır. Çin’in bu yıl açıkladığı “Kuşak ve Yol Projesi” 

kapsamında Orta Asya, Hazar Havzası, Kafkasya ve Karadeniz önemli bölgeler olarak ön plana 

çıkmaktadır.  

Jeopolitik mihver olarak tanımlanan Türkiye’nin Karadeniz jeopolitiğinin oluşmasında 

doğrudan çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu durum Avrasya jeopolitiğinin şekillenmesinde 

önemli bir konudur. Her şeyden önce Türkiye Karadeniz’in güney sahillerini olduğu gibi kontrol 

etmektedir. Hazar ve Karadeniz’i Boğazlar ve Marmara su yolları ile açık denizlere 

bağlamaktadır. Türkiye Karadenize kıyısı olan ve birbirleri ile sıcak çatışma dâhil birçok 

problemi bulunan ülkelerle doğrudan ilişki kurabilmektedir. Bu ilişkinin siyasi, askerî, ekonomik, 

sosyo-kültrel boyutları bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye 1991 yılında inisiyatif alarak 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının kurulmasına öncülük etmiştir. Bu örgüt Karadeniz 

Havzası ülkelerini biraraya getiren bir platformdur. Bu ülkeler arasında önemli sorunlar 

bulunmaktadır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı bu sorunların çözümü için uygun bir 

zemin sunmaktadır. Bu nedenle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının korunması ve 

etkinliğinin arttırılması hem bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayacak hem de Türkiye’nin 

öncülük ettiği bir girişimin başarılı olmasını sağlayacaktır. 

Avrasya coğrafyasında jeopolitik mihver olarak tanımlanan ve bölgesel önemli bir aktör 

olan İran için de Karadeniz önemli bir havza konumundadır. İran; Ermenistan-Gürcistan ya da 

doğrudan Türkiye (Trabzon Limanı) üzerinden Karadenize ulaşmakta oradan da hem Avrupa’ya 

hem de Rusya’ya açılmaktadır. Bu nedenle İran’ı Rusya ve AB’ye eklemleyen İran-Türkiye-

Karadeniz ve İran-Ermenistan-Gürcistan-Karadeniz jeostratejik eksenleri stratejik öneme sahip 

bulunmaktadır. Bu sebeple İran bu jeostratejik eksen üzerinde bulunan aktörlerle iyi ilişkiler 

geliştirme gayreti içerisindedir. Bu iki jeostratejik eksen ayrıca İran açısından birbirinin 

alternatifi konumunda da bulunmaktadır. Daha geniş manada düşündüğümüzde bu jeostratejik 

eksenler İran üzerinden Güney Asya’yı, Basra Körfezini ve Orta Doğu’yu AB’ye ve Rusya 

Avrupasına eklemlemektedir. Bu nedenle bu jeostratejik eksenler ve eksen üzerinde yer alan 

aktörler ve İran’ın bu noktadki konumu genelde Avrasya özelde ise Karadeniz jeopolitiğinin 

oluşmasında önemli bir yer işgâl etmektedir.   
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Küresel aktör ABD; jeostratejik oyucular AB, RF, Çin ve Hindistan; jeopolitik mihverler 

(bölgesel aktörler) Türkiye ve İran genelde Avrasya jeopolitiğinin ve özelde ise Karadeniz 

jeopolitiğinin oluşmasında önemli etkilere sahip aktörlerdir. Avrasya’nın ve Dünya’nın 

geleceğini bu aktörler arasındaki ilişkiler, rekabetler, çatışmalar ve ittifaklar belirleyecektir.                         

4.  1991-2017 Yılları Arasında Orta Doğu’da ve Balkanlar’da Yaşanan Jeopolitik 

Değişimler 

a. Soğuk Savaş Sonrası Orta Doğu’nun Değişen Jeopolitiği  

Soğuk Savaşı takip eden yıllarda ABD küresel önceliğini korumak için Avrasya 

coğrafyasında bir takım açılımlar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. SSCB’nin 

dağılmasının hemen ardından Orta Doğu’da Irak’ın Kuveyt’i işgâl etmesi ve bu durumun dünya 

petrol piyasalarını derinden etkileyecek olması “Yenidünya Düzeni” söylemini ortaya atan 

ABD’yi hemen harekete geçirmiştir. ABD I. Irak Harekâtı ile Saddam rejimini deviremediyse de 

ya da devirmek istemediyse de Körfez’de kayda değer bir askerî güç bulundurma fırsatı 

yakalamış oluyordu. Yakalamış olduğu bu fırsatı 2003 yılındaki II. Irak Harekâtı ile daha da 

perçinlemiş, Orta Doğu coğrafyası ve onun zengin enerji kaynakları üzerindeki kontrolünü tesis 

etmişti. Washington Yönetimi 2002 yılında yapılan Afganistan harekâtı ile ABD ve kendi 

liderliğinde kurmak istediği tek kutuplu küresel sistem için tehdit olarak algıladığı El-Kaide terör 

örgütüne Afganistan’da alan sağlayan Taliban rejimini devirmiştir. Irak ve Afganistan harekâtları 

ile ABD yine bir tehdit olarak algıladığı İran’ı doğudan ve batıdan çevrelemiş oluyordu. Aynı 

zamanda her nekadar şimdi kapatılmış olsa da ABD Afganistan harekâtı ile birlikte Özbekistan, 

Tacikistan ve Kırgızistan’da askerî üsler kurma fırsatı da yakalamıştır.   

ABD’nin Orta Doğu’da en önemli stratejik müttefiki İsrail’dir. ABD’nin Orta Doğu 

politikasının önemli bir unsurunu da İsrail’in bölgedeki güvenliği oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte Körfez İşbirliği üyesi ülkeler ile Mısır bölgede ABD’nin önemli startejik müttefikleridir. 

ABD’nin; NATO üyesi Türkiye (her nekadar hâlihazırda iki ülke arasında ciddi görüş ayrılıkları 

olsa da) ve Katar (2017 Katar Krizine rağmen) ile de önemli stratejik nitelikli ilişkileri mevcuttur. 

ABD’nin Türkiye’de İncirlik, Katar’da Al-Udeid askerî üsleri bulunmaktadır. Katar’daki askerî 

üs aynı zamanda ABD’nin Orta Doğu askerî yapılanmasının merkezdir. Merkez Kuvvetler 

Komutanlığı (CENTCOM) Doha yakınlarındaki Al-Udeid askerî üssünden yönetilmektedir. ABD 

bu askerî üseleri Orta Doğu’da icra ettiği operasyonlarda aktif bir şekilde kullanmaktadır. 

ABD’nin Akdeniz’de (6.Filo) ve Basra körfezinde ciddi bir askerî varlığı bulunmaktadır. 



 - 14 - 

ABD’nin Orta Doğu’daki askerî unsurları CENTCOM olarak bilinen Merkez Kuvvetler 

Komutanlığı altında toplanmıştır. Bu komtanlık Geniş (Büyük) Orta Doğu’da icra edilen 

operasyonel faaliyetleri yürütmektedir.  

ABD 2011 yılı sonunda Irak’tan ve 2015 yılında da Afganistan’dan çekilmiştir. Bu 

ülkelerde sınırlı bir askerî güç bırakmıştır. Bu askerî güçlerin niteliği bölgede ABD’nin 

çıkarlarını koruyacak seviyededir. ABD’nin bölgedeki mevcut varlığı bölgenin güvenliğini ve 

istikrarını sağlamaya yeterli katkı sağlamamaktadır. ABD’nin bu bölgelere düzenlediği harekâtlar 

ve işgâllerle Orta Doğu bölgesi daha da istikrarsız hâle gelmiştir. Irak de facto olarak üç bölgeye 

(güneyde Şii bölgesi, merkezde Sunni bölgesi ve kuzeyde Kürt bölgesi) ayrılmıştır. Irak’ın toprak 

bütünlüğünün korunması ve istikrarının sağlanması önemli bir konu olarak ortaya çıkmıştır. 

Afganistan’ın imarı ve güvenliğinin sağlanması da diğer önemli bir konudur. Bu ülkelerdeki 

istikrarsızlıklar El-Kaide’nin bir türevi olan DAEŞ, Boko Haram ve El Şebab gibi terör 

örgütlerini ortaya çıkarmıştır. Şimdi küresel sistem bu terör örgütlerinin tehdidi altındadır ve bu 

tehdidi bertaraf etmek için ciddi bir mücadele verilmektedir.  

ABD’nin Afganistan ve Irak’tan çekilmesi ile birlikte İran’ın bölgede ciddi bir güç 

kazandığı da görülmektedir. Afganistan, Tacikistan ve Pakistan içlerinden başlayarak İran’ın 

Pakistan-Tacikistan-Afganistan-İran-Irak (Bağdat yönetimi Şiilerin elindedir)-Suriye (Şam 

Yönetimi Şiilerin elindedir)-Lübnan (Hizbullah) jeostratejik hattı üzerinde Şii jeo-kültürel 

temeline dayanan jeopolitik bir kazanım elde ettiği görülmektedir. Bu jeostratejik hat enerji 

kaynak alanları ile birlikte muhtemel enerji nakil hatlarını da kontrol edebilecek bir coğrafi 

eksendir. Bu jeostratejik eksen aynı zamanda İran’ı Doğu Akdenize de bağlamaktadır. Yeni 

keşfedilen Doğu Akdeniz enerji kaynakları ve buna bağlı olarak Doğu Akdeniz deniz yetki 

alanlarının belirlenmesi sorununu da düşünürsek bu bölgenin önemi daha da iyi anlaşılabilir. 

2011 yılından buyana devam eden Suriye savaşı ve bu savaşın taraflarını da düşündüğümüzde 

konu daha da açık hâle gelmektedir.   

Bu kapsamda Orta Doğu coğrafyasında 2010 yılında Tunus’ta başlayan Arap Baharı 

süreci de Avrasya’nın jeopolitik durumunu derinden etkilemiştir. Arap Baharı süreci bölge 

ülkelerinde iktidar değişikliklerine, askerî darbelere ve savaşlara yol açmıştır. Tunus’ta iktidar 

değişmiş, Libya’da savaş yaşanmış, Mısır’da askerî darbe olmuş, Yemen’de bir iç savaş yaşanmış 

ve 6 yıldır da Suriye’de bir savaş devam etmektedir. Arap Baharı sürecine müdahil olan ABD, 

RF, Çin ve AB gibi küresel aktörler ile Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Katar gibi bölgesel 
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aktörler düşünüldüğünde sorunun nasıl bir hâl aldığı ve kronikleştiği görülebilecektir. Küresel ve 

bölgesel aktörlerin bölgede etkinlik kurma, enerji kaynak alanlarını ve enerji nakil hatlarını 

kontrol etme girişimleri bölge jeopolitiğinin değişmesine yol açmıştır.  

Orta Doğu’da yaşanan bu jeopolitik durum değişikliği Karadeniz güvenliğini de 

doğrudan etkilemektedir. Ukrayna krizinin ve Suriye krizinin eş zamanlı gerçekleşmiş olması hiç 

de tesadüf eseri görülmemelidir. Kuzeyde Karadeniz’de (Ukrayna Krizi) ve güneyde Doğu 

Akdeniz’de (Suriye Krizi) yaşanan bu krizler enerji kaynak alanlarını ve enerji aktarım hatlarını 

kontrol etme düşüncesinden kaynaklanmıştır. Bununla birlikte Çin’in 2017 yılında sunduğu 

Kuşak ve Yol Projesi’nin ana güzergâhını da göz önünde bulundurduğumuzda bölgenin 

jeostratejik değerinin daha da artacağını değerlendirmekteyiz. 

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi 

(Modern İpek Yolu Projesi) 

 
Modern İpek Yolu Projesi haritasını incelediğimizde bölgede yaşanan gelişmeleri daha 

iyi değerlendireceğimizi ve Avrasya jeopolitiğini daha da iyi anlamladırabileceğimizi 

düşünüyoruz. Örneğin Doğu Akdeniz’de ABD askerî varlığı (İncirlik ve Girit üsleri ile ABD’nin 

Akdeniz filosu) ile Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki askerî varlığının (Lazkiye’deki deniz üssü, 
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Humeymim Hava Üssü) büyük bir rekabet içerisinde olduğu görülmektedir. Bu rekabetin ana 

merkezini ise şu an için Suriye oluşturmaktadır. Bu noktada yine ABD’nin Orta Doğu’da neden 

terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği yaptığını daha iyi anlayabiliriz. ABD’nin Ortadoğu’da 

Akdenize açılan bir Kürt (Mare) koridoru kurarak Avrasya’nın bu önemli coğrafyasında stratejik 

bir müttefik elde etme gayreti içerisinde olduğu da görülmektedir. Bu nedenle Suriye krizini 

sadece bölgesel bir kriz değil, küresel rekabet sonucunda ortaya çıkmış ve sonuçları itibari ile de 

Avrasya jeopolitiğine önemli etkileri olan jeopolitik bir rekabet olarak değerlendiriyoruz.   

Avrasya coğrafyasının önemli aktörlerinden biri olan Çin; dünyanın en kalabalık 

nüfusuna (ucuz iş gücü kapasitesi), tarihsel derinliği olan bir kültüre (yumuşak güç) ve dünyanın 

en büyük ikinci ekonomisine sahip bulunmaktadır. Çin’in ekonomik büyüklüğü hemen hemen 

AB ekonomik büyüklüğüne eşit seviyededir. Çin’in ortalama %6, ABD’nin ortalama %2 

büyüdüğü dikkate alınırsa, muhtemelen 15 yıl gibi kısa bir süre sonra Çin ABD’yi geride 

bırakarak ekonomik olarak birinci sıraya yerleşecektir. Dolayısıyla Çin’in ürettiği bu projenin 

başarıya ulaşma ihtimali bulunmaktadır ve bu proje Avrasya’yı entegre etmektedir. Bu proje ile 

birlikte Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Hazar ve Orta Asya 

Avrasya’nın önemli jeopolitik alt bölgeleri olarak önemlerini korumaya devam edeceklerdir. Bu 

bölgelerde ABD, RF, AB, Çin ve Hindistan gibi küresel aktörler, Türkiye, İsrail, Mısır, İran, 

Suudi Arabistan ve Katar gibi bölgesel aktörler ciddi bir rekabet içerisinde bulunacaklardır. Bu 

noktada Türkiye’nin bu jeopolitik alt bölgelerde elde ettiği kazanımların korunması ve 

pekiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.    

b. Soğuk Savaş Sonrası Balkanlar’ın Değişen Jeopolitiği 

1990’lı yıllar boyunca Balkan coğrafyasında ortaya çıkan istikrarsızlıklar ile Bosna ve 

Kosova Savaşları bu bölge için yeni bir jeopolitik durum yaratmıştır. Bosna’ya BM’in kararıyla 

NATO müdahale etmiş ve Dayton Barış Antlaşmasıyla, çok başarılı sonuçları olmasa da, 

dengeler kurulmaya çalışılmıştır.17 1999 yılında ise Kosova bir sorun olarak ortaya çıkmış ve 

çatışmanın bütün bölgeye sıçrayabilecek olması nedeniyle ABD, NATO aracını kullanarak BM 

kararını beklemeden bölgeye müdahale etmiştir. Bu gelişmelerin uluslararası hukuka aykırı 

olduğu tartışılsa da, bu durum uluslararası sistem tarafından kabullenilmiştir. Aslında Kosova 

müdahalesi NATO’nun kendisini 21. yüzyıl şartlarına hazırlamaya çalıştığının bir göstergesi 

                                                
17 Richard Holbrooke, Bir Savaşı Bitirmek, Çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, Ekim 1999, ss.437-439.  
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olmuştur. NATO artık kabul etmiş olduğu yeni konsept ve stratejisi ile kendi sınırlarının dışına 

müdahale eder duruma gelmiştir.  

 Bu dönemde uluslararası sistemi etkileyen NATO ile ilgili bir diğer gelişme de 

“genişleme stratejisi” olmuştur. NATO Soğuk Savaş sonrası dönemde doğuya doğru genişleyerek 

Baltık, Doğu Avrupa, Karadeniz ve Balkanlara doğru etkinliğini arttırmıştır. Özellikle Polonya, 

Romanya ve Bulgaristan’ın NATO ittifakına dâhil olması küresel dengeler açısından önemli 

sonuçlar doğurmuştur. 2017 yılında Karadağ’ın da NATO’ya üye olması ile NATO’nun üye 

sayısı 29’a yükselmiştir. Makedonya, Sırbistan ve Kosova’nın da NATO’ya önümüzdeki 

dönemde üye olması beklenmektedir. Muhtemel bu üyeliklerle birlikte Batı Balkanların 

NATO’ya entegrasyon süreci de tamamlanmış olacaktır.  

ABD Soğuk Savaş döneminde Almanya’ya yerleştirmiş olduğu askerî ekipmanını 

Polonya, Romanya ve Bulgaristan eksenine kaydırma fırsatı yakalamıştır. Bu süreç hâlen devam 

etmektedir. Estonya, Letonya ve Litvanya’nın NATO’ya üyeliği 2004 yılında gerçekleşmiştir. 

Yaşanan tüm bu gelişmeler hem Baltık hem de Karadeniz havzalarının jeopolitik durumunu 

değiştirmiştir. Özellikle Balkanlar (Sırbistan ve Makedonya üzerinden), Karadeniz ve Baltık 

Denizinde Rusya ve ABD’nin jeopolitik bir rekabet içerisnde olduğunu görmekteyiz.   

 Bununla birlikte 1990’lı yıllarda Balkanlarda yaşanan bunalımlar ise ABD’ye 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya’da askerî üsler kurma imkânı vermişti. 

ABD’nin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Doğu Avrupa ve Balkanlardaki askerî varlığına genel olarak 

baktığımızda şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır. ABD’nin kuzeyde Baltık Denizi’nden; 

Polonya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek ve Arnavutluk ekseni ile 

Adriyatik’e uzanan jeostratejik eksen üzerinde Avrasyalı iki yeni güç merkezi RF ve AB 

(özellikle Almanya) arasında dengeleri sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Bu süreç içinde 

AB’nin de doğuya doğru genişlemesi dikkate alındığında oluşan jeopolitik durum daha da 

anlamlı hâle gelmektedir. Kanaatimizce Batı Balkanları da bünyesine katan AB’nin gelecek 10 

yıllık dönemde doğu sınırları kuzeyden güneye RF-Beyaz Rusya-Ukrayna-Moldova-Türkiye 

eksenine kadar uzanacaktır. Oluşan bu yeni jeopolitik durum karşısında ABD, AB ile RF 

arasındaki dengeleri sağlamak ve ikisi arasında oluşacak ABD karşıtı bir Avrasya ittifakını 

önlemek için Baltık’dan Adriyatik’e olan bu jeostratejik eksen üzerinde bir askerî yapılanmaya 

gitmiştir. Euro Krizi ve Brexit süreci ile birlikte AB’nin Almanya eksenin de yeninden 

şekillenmesi, AB içinde oluşan çatlaklar ve bu çatlak seslerin geldiği ülkelerin (Baltık ülkeleri 
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Polonya gibi) ABD ile olan yakın ilişkileri birlikte değerlendirildiğinde Avrasya’nın batısında 

oluşan yeni jeopolitik durum daha anlamlı hâle gelmektedir. Avrupa Birliğinin özellikle Euro 

Krizi ve Brexit süreci ile birlikte Almanya merkezli yeniden bir yapılanma sürecine girdiğini ve 

Atlantik (ABD-İngiltere) ekseninden ayrıştığını değerlendirmekteyiz.  

Gelecek dönemde Balkanlar’da Karadeniz jeopolitiğini de etkileyecek önemli gelişmeler 

olabilir. Bu muhtemel gelişmelerin başında ise Arnavutluk milliyetçiliğinin Balkanlarda 

yaratacağı çatışma ortamıdır. Bilindiği üzere Arnavutluk dışında; Yunanistan (Çameria bölgesi), 

Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da etnik Arnavut nüfus yaşamaktadır. Bu Arnavut 

nüfusun bulundukları ülkelere entegrasyon problemi bulunmakla birlikte, Arnavutluğun da bu 

ülkelerde yaşayan Arnavutlara yönelik irridentist politikalar ürettiği görülmektedir. Bu yönde 

yaşanacak bir gelişmenin Balkan coğrafyasını yeni bir çatışma ortamına sürükleme ihtimali 

bulunmaktadır. Bu nedenle ABD Balkanlarda Arnavutluk ve Arnavut nüfus faktörünü sürekli 

kontrol altında bulundurmaktadır. Kosova Savaşı’na müdahalesi nedeni ile Arnavutlar arasında 

ABD’ye karşı büyük bir sempati bulunmaktadır. Bu faktör yapılacak analizlerde mutlaka dikkate 

alınmalıdır. Bununla birlikte Almanya’nın Balkanlar üzerinde önemli bir ekonomik ve sosyo-

kültürel etkisi bulunmaktadır. Rusya Balkanlarda tarihte olduğu gibi Ortodoks-Slav nüfusunu 

kullanmaktadır. Özellikle Sırbistan ve Makedonya ile Rusya arasındaki ilişkiler dikkatle takip 

edilmelidir. Balkanlar üzerinde küresel aktör olarak ABD, AB ve RF’nin bölgesel aktör olarak da 

Türkiye’nin jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel alanlarda rekabet halinde olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Balkanların bir diğer önemi ise enerji aktarım hatlarının geçtiği coğrafi bir konumda 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Her nekadar Rusya ve AB arasında projelendirilen “Güney 

Koridoru” doğalgaz hattı Ukrayna krizi nedeni ile iptal edilse de, daha sonra Rusya ve Türkiye 

tarafından projelendirilen Türk Akımı Balkan coğrafyasının önemini arttırmaktadır. Hazar 

Havzası doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak NABUCCO projesi Rusya’nın direnci nedeni ile iptal 

edilse de yerine TANAP ve TAP projeleri geliştirilmiştir. Bu projeler Hazar Havzası doğalgazını 

Türkiye ve Balkanlar üzerinden Güney Avrupa’ya taşıyacak stratejik nitelikli projelerdir. Bu 

projeler hem Blakanların hem de Karadeniz ve Türkiye’nin jeostratejik değerini arttırmaktadır. 

Hazar Havzası, İran, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz petrol ve doğalgazının Avrupa pazarlarına 

ulaştırılması noktasında Türkiye-Balkanlar jeostratejik ekseninin istikrarı ve Karadenizin 

güvenliği ön plana çıkmaktadır.  
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Bu noktada Türk dış politikasının önemli bir başarı ortaya koyduğunu da burada 

belirtmek gerekmektedir. Başlangıçta Rusya Kuzey Koridoruna alternatif olacağı gerekçesi ile 

NABUCCO projesine karşı çıkmış Güney Koridoru projesini ortaya atmıştır. Güney Koridoru 

projesinin Ukrayna Krizi nedeni ile iptal edilmesi sonrası Türkiye; hem Rusya ile işbirliği 

yaparak Türk Akımı projesini başlatmış hem de NABUCCO kadar iddialı olmayan sadece Güney 

Avrupa’nın gaz ihtiyacını karşılayan TANAP-TAP projesini geliştirmiştir. Böylelikle doğalgazın 

Avrupa’ya nakli konusunda Türk-Rus rekabeti kazan-kazan ilkesine ve işbirliğine dayanan bir 

noktaya erişmiştir. Bu stratejik dengenin korunması Avrasya coğrafyasının diğer jeopolitik 

problemlerinin çözümü için önem taşımaktadır. Rusya ve Türkiye’nin bu işbirliği sürecini 

Balkanlar, Karadeniz, Orta Doğu, Kafkasya, Hazar ve Orta Asya’da da başlatması büyük önem 

taşımaktadır.    

5. Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyon Hareketleri 

 Soğuk Savaş’ın sona ermesi bu savaşın galibi olan liberalizm için yeni coğrafî alanlar 

açmış oluyordu. Doğu Bloku’ndan kopan devletler serbest piyasa ekonomisi ile tanışıyorlar ve 

dünya ekonomik sistemine entegre olmaya çalışıyorlardı. Bu durum küreselleşme sürecini daha 

da hızlandırdı. Bu dönem içerisinde teknolojik gelişmenin hızı ve yaygınlığı dikkate alındığında 

küreselleşme süreci de kaçınılmaz bir gerçeklik oluyordu.  

 Küreselleşme sürecine paralel ve bu süreci desteklemeye yönelik olarak bu dönem 

içerisinde bölgeselleşme hareketleri de hız kazanmaya başladı. Avrupa 1993’de Maastricht 

Antlaşmasını onaylayarak ekonomik entegrasyonun da ötesinde siyasî bütünleşmeye vurgu 

yapmaya başlamış ve ulus-üstü bir yapıyı ortaya çıkarmıştı. ABD de Kanada ve Meksika’yı içine 

alan NAFTA’yı oluşturarak yeni bir serbest ticaret bölgesi yaratmıştı. Tayland, Filipinler, 

Endonezya, Laos, Singapur, Vietnam, Malezya gibi ülkeler arasında oluşturulan ASEAN ise 

Uzak Doğu’daki bölgeselleşme hareketini temsil etmektedir. Çin, Japonya ve G. Kore gibi 

ekonomik devlerle ASEAN ilişkisi düşünüldüğünde Uzak Doğu’daki bu ekonomik bölgeselleşme 

hareketinin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. OECD verileri Dünya gayri safi millî hasılasının 

yakşalık 72 trilyon dolar civarında olduğunu göstermektedir. Bu miktarın yaklaşık 20 trilyon 

dolarının NAFTA’ya, yaklaşık 15 trilyon dolarının AB’ye ve yaklaşık 20 trilyon dolarının da 

Uzak Doğu’ya ait olduğunu söyleyebiliriz.18 Bu durum bize dünyanın jeo-ekonomik açıdan üç 

                                                
18 Uluslararası Ekonomik Göstergeler Raporu, TC Kalkınma Bakanlığı, Ankara, 2015, ss. 9, 13, 14, 18, 37-39, 
59, 60. 
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kutuplu bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir.  

 Avrasya coğrafyasındaki bu jeoekonomik alanları kontrol altında tutmak isteyen ABD 

kullanabileceği çeşitli araçlar yaratmaktadır. NAFTA’yı Uzak Doğu ekonomik alanı ile 

eklemleyen APEC bunun en güzel örneğidir. ABD bu yapılanma ile Uzak Doğu’daki ekonomik 

dinamizmi kontrol etme gayreti içine girmiş bulunmaktadır. AB’yi ise hem müzakereleri devam 

eden stratejik nitelikli Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ile hem de Soğuk Savaş sonrası 

dönemde daha da aktif hale getirdiği NATO ile kontrol etmektedir. Avrasya’nın siyasî çok 

kutupluluğuna karşı, dünyanın ekonomik üç kutupluluğu ABD politika yapıcılarının her zaman 

göz önünde bulundurdukları bir gerçekliktir.  

 ABD’nin Avrasya politikasını etkileyen bir diğer hususu da küreselleşmenin yarattığı 

karşılıklı bağımlılık oluşturmaktadır. ABD dünyada en çok uluslararası şirkete sahip ülkedir ve 

bu şirketler Amerikan çıkarlarını dünyanın her yerinde savunmaktadırlar.19 Bu şirketlerin yatırım 

alanları ise başta AB ve Uzak Doğu ekonomik bölgeleri olmak üzere Avrasya’dır. Avrasya’nın 

istikrarsızlaşması ABD’yi de derinden etkileyecektir. Bu nedenle ABD Avrasya’ya kendi 

çıkarlarını temin edebileceği bir şekil vermeye çalışmaktadır. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı 

bu sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi ABD çıkarlarına hizmet ettiği sürece, mevcut sistemin 

istikrarı ABD için hayatî önem taşımaktadır.  

 Avrasya coğrafyasının genelini kabaca analiz ettiğimizde şöyle bir tablo ile karşı 

karşıya kalırız: 

1. Zengin, stratejik nitelikli teknolojiye sahip, sermayesi bol olan, yetişmiş kalifiye insan 

gücüne sahip ama gittikçe yaşlanan ve nüfusu azalan bir Avrupa; 

2. Nüfusu gittikçe artan, potansiyel bir pazar niteliği taşıyan, ekonomik dinamizm içinde 

ve şiddetle yeni kaynaklara ve alanlara ihtiyacı olan Hindistan dâhil, Doğu ve Güneydoğu Asya; 

3. Kendini yeni yeni toparlamaya başlayan, zengin doğal kaynaklara ve geniş alanlara 

sahip, siyasî ve askerî gücünü muhafaza eden fakat nüfusu azalan bir Rusya; 

4. İstikrarsızlık içinde, yerel çatışmaların ve savaşların hâlen devam ettiği zengin enerji 

kaynaklarına sahip olan Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu. 

 Avrasya’nın bu genel görünümü aslında 21. yüzyıldaki muhtemel gelişmeler hakkında 

                                                
19 Robert Preston, “The Global Giants”, Wall Street Journal, 25 Eylül 2000, R24. “Rising and Midnight Suns Shine 
Brightly”, Financial Times Survey, FT 500 Anual Riview 2016, 4 Mayıs 2016, s. 3.   
(Financial Times’ın verdiği bilgilere göre 500 büyük küresel şirketin 219’u Amerika’da, 158’i Avrupa’da ve 77’si de 
Çin ve Japonya’ya aittir.)   
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bize ipuçları vermektedir. Hızla nüfusu yaşlanan ve azalan Avrupa büyük bir göç tehlikesi ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumun ortaya çıkardığı sosyo-kültürel ve ekonomik problemler 

(yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Euro Krizi, AB’nin geleceği tartışmaları, vb.) Avrupa’nın en 

önemli tehdit algılamasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte sermayesini yatırıma dönüştürmek 

isteyen Avrupa istikrarlı yeni yatırım alanları arayacak ve yaşlı nüfusuna bakabilmek için de 

şiddetle işgücüne ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca Avrupa azalan Kuzey Denizi enerji kaynaklarının 

bitmesiyle birlikte (muhtemelen 2035-2040 yılları)20 enerji ihtiyacı açısından tamamen Rusya, 

Hazar Havzası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya bağımlı kalacaktır.  

 Uzak Doğu’nun dinamik ekonomisinin gittikçe artan enerji ihtiyacını karşılayacak 

jeoekonomik kaynak alanları ise Rusya, Hazar Havzası ve Orta Doğu’da bulunmaktadır. Bununla 

birlikte Doğu ve Güney Asya’nın artan nüfusu için yeni coğrafî alanlar ise Avrasya’nın kuzeyi ve 

ortasında yer almaktadır. 21. yüzyıl Avrasyası güneyden kuzeye bir nüfus hareketine şahit 

olacaktır. Dünyadaki iklim değişimlerindeki trend de dikkate alındığı zaman bu öngörümüzün 

olasılığı daha da kuvvetlenmektedir.  

 ABD Avrasya’daki muhtemel tüm bu gelişmeleri dikkate alarak, küresel önceliğinin 

devamını sağlamaya çalışmaktadır. ABD için hayatî çıkar olan, dünyanın mevcut ekonomik 

sisteminin (serbest piyasa ekonomisinin) istikrarlı bir şekilde devamının sağlanmasıdır. Bu 

nedenle ABD dünyadaki jeoekonomik kaynak alanlarındaki enerji kaynaklarına bağımlı olan AB 

ve Uzak Doğu ekonomilerine bu enerji kaynaklarının kesintisiz, serbest piyasa koşullarında, 

istikrarlı bir şekilde kendi kontrolünde ulaştırılması stratejisini takip etmektedir. Fakat Hazar 

Havzası ve Orta Doğu enerji kaynaklarının içinde bulundukları coğrafî alanların istikrarsızlığı 

hem bu kaynakların güvenliğini hem de enerji aktarım hatlarının güvenliğini tehdit etmektedir. 

21. yüzyıl jeopolitiğinin muhtemel ana temasını bu enerji kaynak alanlarının ve enerji aktarım 

hatlarının güvenliği konusu oluşturacaktır. Bu güvenliği temin edebilecek olan güç ise dünya 

ekonomisinin nabzını elinde tutabilme fırsatını yakalayacaktır.21 

Küreselleşme ve ekonomik entegrasyon hareketleri kapsamında üzerinde durmamız 

gereken üç önemli konu daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Euro Krizi ve AB’nin 

ekonomik alanda kendine has özgünlüğüdür. İkincisi AB ile ABD arasında başlatılan ve Turmp 

yönetimi tarafından müzakere süreci de facto olarak durdurulan Trans-Atlatik Ticaret ve Yatırım 

                                                
20 World Energy Outlook-WEO 2016, http://www.iea.org, 12 Temmuz 2017. 
21 Servet Cömert, Jeopolitik, Jeostrateji ve Strateji, İstanbul, Harp Akademileri Yayını, 2000, s. 94. 

http://www.iea.org/
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Ortaklığıdır. Üçüncüsü ise Rusya’nın Yeni Avrasyacılık yaklaşımı ile geliştirdiği Avrasya Birliği 

projesidir. Bu üç konu 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrasya’nın jeopolitik durumda önemli 

değişimler yaratmıştır. 

Öncelikle Euro Krizine kısaca bakarsak şöyle bir tablo ile karşı karşıya kalırız. Düşük 

büyüme oranları, işsizlik, yüksek kamu borç oranlarına dayanan, mali alanda başlayan ve 

ekonomik alana yayılan kriz kısa sürede AB’de yapısal bir krize dönüşmüştür. Almanya 

liderliğindeki AB krize çözüm bulmak için kemer sıkma önemleri geliştirmiş ve bu çözümler de 

kriz yaşayan ülkelerde tepki ile karşılaşmıştır. Euro Krizi hem AB’nin geleceği tartışmalarını 

başlatmış hem de Brexit’e giden süreci hızlandırmıştır. Tüm bu gelişmeler aynı zamanda Anglo-

Sakson dünyası (İngiltere-ABD) ile Kıta Avrupası arasındaki ayrımı derinleştirmiş ve Avrasya 

jeopolitiğinde önemli bir değişime neden olmuştur. Artık Almanya liderliğindeki AB’nin ABD 

ve İngiltere (Atlantik dünyası) ittifakından ayrıştığını görmekteyiz. 

Atlantik dünyası ile Kıta Avrupasını ekonomik alanda bir araya getiren ve iki taraf 

arasında serbest ticareti öngören Trans-Atlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması 

müzakereleri Obama döneminde başlatılmıştı. Bu serbest ticaret ortaklığının her iki tarafa önemli 

ekonomik katkılar sağlayacağı öngörülmüş ve küresel stratejik dengeler açısından da 

önemsenmiştir. Fakat bu müzakere süreci ABD’ye AB’den daha az avantaj sağladığı için Trump 

yönetimi tarafından de facto olarak durdurulmuştur. Bu durum AB ile ABD arasında derin bir 

ayrılığı da beraberinde getirmiştir. NATO içerisindeki tartışmalar da dikkate alındığında 

ekonomik alanda oluşan bu ayrımın politik-askerî alanı da etkilediği görülmektedir. Bu durum 

NATO’nun işlevsizleştiği ve dağılacağı anlamına gelmez. Biz sadece AB-ABD arasındaki bu 

ayrışmanın Avrasya jeopolitiğini etkilediğini söylemek istiyoruz.  

Avrasya coğrafyasının önemli bir aktörü olan RF’nin geliştirdiği ve 1 Ocak 2015’de 

kurulan Avrasya Ekonomik Birliği de önemli bir ekonomik entegrasyon girişimdir. Bu grişim 

Yeni Avrasyacılık görüşünün öncüsü ve Putin’in danışmanı olan Aleksandr Geleviç Dugin 

tarafından geliştirilmiştir. Bu entegrasyon sürecine Rusya ile birlikte Beyaz Rusya, Ermenistan, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan dâhil olmuşlardır. Rusya BDT ülkelerinin tamamını bu 

sürece dâhil etmek istemektedir ve bu ülkelere baskı da uygulamaktadır. Avrasya Ekonomik 

Birliği Avrasya jeopolitiğinin şekillenmesinde önemli bir parametre konumunda bulunmaktadır.   

6. Yeni Tehdit Algılamaları Çerçevesinde Oluşan Küresel Yeni Jeopolitik Durum  

 Soğuk Savaş döneminde doğu ve batı blokları karşılıklı olarak güçlerinin hemen hemen 
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ne olduğunu biliyorlardı. Düşmanın politikası, stratejisi, taktiği ve konsepti açıktı ve dünyada 

birbirini tehdit olarak algılayan iki grup vardı. Fakat 1991 yılını takip eden dönem içinde 

uluslararası sistemde meydana gelen gelişmeler tehdit algılamasında radikal bir değişim yarattı. 

Yeni tehdit algılamaları politik ve askerî olmanın da ötesinde ekonomik ve sosyo-kültürel içerik 

kazanmıştı. 21. yüzyılda uluslararası sistemi tehdit eden bu unsurları şu şekilde sıralamamız 

mümkündür. 

1. Küresel/bölgesel terörist hareketler, 

2. Kökten dinci aşırıcı akımlar, 

3. Aşırı millîyetçilik, 

4. Küresel sermayenin baskısı, 

5. Göçler ve nüfus hareketleri, 

6. Kitle imha silahları ve bunların yayılması, 

7. Küresel ısınma ve çevre kirliliği, 

8. İstikrarsız yönetimler. 

 Tehdit algılamasında meydana gelen bu gelişmeler uluslararası sistemin güvenlik 

yapılanmasını da doğrudan etkilemiştir. Dünya orduları ve özellikle NATO bu tehditleri bertaraf 

edebilecek şekilde bir yapılanma sürecine girmiş bulunmaktadır. ABD silahlı kuvvetlerinin yeni 

tehditlerle mücadele edebilecek şekilde yapılanmasını öngören “Joint Vision 2020” strateji 

belgesi ile NATO’nun transformasyonu süreci bu değişime verilebilecek en güzel örnekleri 

oluşturmaktadır.22 

 İçinde bulunduğumuz dönemde terörist hareketler, özellikle 11 Eylül 2001’den sonra 

daha da hız kazanmış ve buna paralel olarak da uluslararası sistemde yoğun bir şekilde 

tartışılmaya başlanmıştır. İkiz kulelere yapılan saldırıların ardından birçok komplo teorileri 

üretilse de bir gerçeklik vardır ki, bu olay ABD’ye Avrasya coğrafyasında bir dizi açılımlar 

yapma fırsatı vermiştir.  

 11 Eylül terör saldırılarının suçlularının Afganistan’da bulunduğu gerçeğine dayanarak 

ABD Ekim 2001’de Afganistan’a bir harekât düzenlemiştir. Bu harekâtta ABD BM’nin ve 

uluslararası kamuoyunun desteğini de arkasına almıştır. ABD bu harekâtı düzenlerken Pakistan, 

Afganistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’da askerî üsler kurma başarısını da 

                                                
22 Şanlı Bahadır Koç, “Askerî Alanda Devrim-Askerî Bir Senfoni”, Stratejik Analiz, ASAM Yayınları, Ankara, C.4, 
Sayı:45, Ocak 2004, ss.73-79.  
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göstermiştir. Bu kazanımın çok önemli politik ve askerî sonuçları bulunmaktadır. ABD; Pakistan, 

Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan jeostratejik eksenindeki askerî yapılanmasıyla Asya’nın 

kalbine uzanıyordu. Böylelikle ABD; Şangay İşbirliği Antlaşması ile 1996’dan beri gündemde 

olan Çin-RF yakınlaşmasını kontrol edebilme imkânına da kavuşuyordu. ABD 2001 yılından bu 

yana Asya’daki bu kazanımlarıyla Hazar Havzası enerji kaynaklarını ve şer ekseninde gördüğü 

İran’ı doğudan kontrol etme fırsatını da yakalamış oluyordu.  

 2003 Mart ayında BM’ye ve uluslararası kamuoyuna rağmen Irak’a düzenlenen harekât 

ise ABD açısından durumu bir çıkmaza sokmuştur. Henüz Afganistan’da tam bir istikrar ve 

kontrol sağlanamadan Irak’a yönelinmesi bir dizi sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Irak’ta 

Saddam rejimi devrilmiş fakat istikrar sağlanamamıştır. ABD Irak için bütçeden büyük miktarlar 

ayırmak zorunda kalmıştır ve bu durum Washington yönetimini zorlamaktadır. Irak’ın içinde 

bulunduğu durum bölge devletlerini rahatsız etmektedir. ABD bazı askerî unsurlarını bölgede 

bırakarak Irak’tan 2011 yılı sonunda çekilmiştir. ABD’nin 2011 yılında bölgeden çekilmesi ile 

birlikte Afganistan ve Pakistan içlerinden başlayarak İran-Irak-Suriye-Lübnan (Hizbullah 

vasıtasıyla) jeostratejik ekseninde Şii jeokültürel yapılanması ön plana çıkmıştır. Basra 

Körefezinde İran dışındaki ülkelerdeki (Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi 

Arabistan ve Umman) Şii nüfus dikkate alındığında bölgede İran’ın önemli bir etkinlik kazandığı 

görülmektedir. Bununla birlikte hiç istenmese de Suriye Savaşı Ortadoğu’da Şii-Suni ekseninde 

bir çatışma riskini ortaya çıkarmıştır. Hâlihazırda Rusya ve İran'ın Suriye krizi üzerinden bölgede 

ciddi bir kazanım elde ettikleri görülmektedir. Yemen iç savaşında İran ve Suudi Arabistan’ın 

büyük rekabeti devam etmektedir. Soğuk Savaş sonrası ABD’nin bölgede uyguladığı yanlış 

politikalar Ortadoğu’yu daha da istikrarsız hâle getirmiş bulunmaktadır.   

 ABD Körfez’de ağırlıklı bir askerî güce sahiptir. Irak’taki askerî varlığına bir de 2002 

yılında “Pankisi Vadisi” sorunu dolayısıyla Gürcistan’da elde etmiş olduğu askerî kazanım da 

eklenirse, ABD’nin Körfez-Mezopotamya-Kafkasya jeostratejik mihverinde bir askerî 

yapılanmaya gittiği görülmektedir. Bu noktada ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/PYD ile 

stratejik ittifakı göz önünde bulundurulmalıdır. Orta Doğu’da elde ettiği bu kazanımla ABD; 

enerji kaynaklarını, enerji kaynakları aktarım hatlarını ve gittikçe önem kazanan su kaynaklarını 

kontrol edebilme fırsatını yakalamış bulunmaktadır.  

 Burada üzerinde önemle durulması gereken bir konu da; ABD’nin, Körfez-

Mezopotamya-Kafkasya jeopolitik mihverindeki yapılanmasında bir boşluğun bulunduğudur. Bu 
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boşluk ise Türkiye’nin zengin su kaynaklarının bulunduğu Doğu Anadolu bölgesi ile İran’ın 

Güney Azerbaycan bölgesidir. Hatırlanacağı üzere ABD II. Irak Harekâtı’na başlamadan önce 

Türkiye’den birçok liman ve hava üssü talebinde bulunmuştu. Bu askerî tesislerin İskenderun, 

Bitlis, Batman, Muş, Trabzon gibi illerimizde bulunmasının tesadüf eseri olduğunu 

düşünmüyoruz. Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi hem sahip olduğu su kaynakları ile hem de 

Hazar Havzası enerji kaynaklarını Akdeniz’e ulaştıracak coğrafî konumu ile jeostratejik değeri ön 

plâna çıkan bir bölgedir. 

 İran; Irak ve Suriye gibi kolay bir hedef olmasa da II. Irak Harekâtı’ndan sonra üzerinde 

büyük baskılar hissetmektedir. ABD’nin orta vadede İran’daki rejimi değiştirmek ve Güney 

Azerbaycan’da özerk yapı oluşturarak bu bölgede kazanımlar elde etmek gibi bir hedefinin 

olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla gelecek dönem içerisinde Körfez-Mezopotamya-

Kafkasya jeostratejik mihverinin politik-askerî bir dinamizm içerisinde olacağını öngörebiliriz. 

Buradaki esas çatışma noktasının Dağlık Karabağ nedeni ile Ermenistan-Azerbaycan arasında 

olması muhtemeldir. 1994’ten buyana bölgede ateşkes sağlansa da, hâlihazırda küçük çaplı 

çatışmalar devam etmektedir. Dağlık Karabağ konusunun sıcak bir çatışamaya dönüşme ihtimali 

RF, ABD, Türkiye, İran ve AB’yi doğrudan etkileyecek ve bu çatışmanın içine çekebilecektir.    

 Uzak Doğu’ya baktığımız zaman, gittikçe güçlenen bir Çin’in ortaya çıktığı 

görülmektedir. Sahip olduğu devlet geleneği, tarihi, kültürü, bilimsel ve teknolojik alt yapısı, 

gelişen ekonomisi, nükleer silahlarla desteklenen bir askerî gücü, BM Güvenlik Konseyi’ndeki 

daimî üyeliğinin verdiği siyasî avantajlarla Çin 21. yüzyılın yükselen gücü23 konumunda 

bulunmaktadır. Bu yükselen gücün Pasifik’de sınırlanması ABD için önem kazanmaktadır. ABD, 

APEC vasıtasıyla ekonomik olarak Çin’i kontrol altında tutmaya çalışmaktadır ve Çin’i Dünya 

Ticaret Örgütü kurallarına uyması için zorlamaktadır. Ayrıca ABD, II. Dünya Savaşı sonunda 

G.Kore, Tayvan ve Japonya’da elde ettiği askerî kazanımlarını Soğuk Savaş sonrasında da 

muhafaza ederek Çin üzerinde psikolojik bir baskı da yaratmaktadır. Çin bugün için kendine has 

bir yapı ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Komünist sistemin çöküşünün ardından Çin kolektif ve 

liberal sistemin karışımı olan ekonomik yapısı ile dünya ekonomik sistemine entegre olma 

sürecindedir. Bu süreç içinde gereksinim duyduğu doğrudan dış yatırımların büyük bir çoğunluğu 

ise ABD’den gelmektedir. Bu nedenle 1.5 milyarlık nüfusunun kişi başına düşen gelirini 

                                                
23 “Road Map for National Security: Imperative for Change”, http://www.nssg.gov/PhaseII-IFR.pdf, 4 Temmuz 
2017. 

http://www.nssg.gov/PhaseII-IFR.pdf
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arttırmaya çalışan Çin’in ABD ile bir güç mücadelesine girmesi olası görünmemektedir. 

ABD’nin %2, Çin’in ise %6’lık bir büyüme performansı gösterdiğini düşünürsek iki dev ekonomi 

ancak 2030 yılında büyüklük olarak eşit olacaktır. Fakat kişi başına düşen millî gelirler, mevcut 

büyüme performansları ile ancak 2090’lı yıllarda eşitlenecektir. Kişi başına düşen millî gelirin bir 

ekonominin değerlendirilmesinde en önemli faktörü oluşturduğunu burada vurgulamaya bile 

gerek yoktur. Çin’in tarihi de dikkate alındığında “Çin’in yükselişi” yerine “Çin’in yeniden 

ortaya çıkışı” söylemini dile getirmek daha doğru bir değerlendirme olacağı kanaatinizdeyiz.24 

 Bu duruma paralel olarak, 21. yüzyılda, Çin, Japonya ve G.Kore’nin de yakın ilişkide 

bulunduğu; Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler gibi ülkelerin oluşturduğu ASEAN 

ekonomik birlikteliği dünya uluslararası sistemini yakından etkileyecektir. Doğu ve Güneydoğu 

Asya’da ortaya çıkan ekonomi-politik dinamizm, 2. Dünya Savaşı’nın ardından Kuzey Atlantik’i 

merkez alan yapılanmaları Pasifik’e taşımış bulunmaktadır. Pasifik’in sahip olmaya başladığı bu 

üstünlüğün, dünyadaki ekonomi-politik dinamizm ve jeoekonomik kaynak dağılımı da dikkate 

alınırsa, 21. yüzyılın sonlarına kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz.25 Dolasıyla ABD 

Avrasya’da çeşitli kazanımlar elde etse de, bu coğrafyada rakipsiz değildir.    

 Hazar Havzası ve Orta Doğu enerji kaynakları sahip oldukları değerlerle 21. yüzyıl 

jeopolitik rekabetinin ana teması olmaya devam edecektir. Jeoekonomik kaynak alanları ve 

bunlara sahip olma gelişmiş dünya ekonomilerinin stratejik hedefidir. 21. yüzyılda karşılaşılacak 

kaynak kıtlığı dikkate alındığında enerji ve su kaynakları önemlerini koruyacak ve bu 

kaynakların başında geçecek olan mücadele dünya hâkimiyetini belirleyecektir. 

 Dünya hâkimiyetinin koordinatlarını belirleyen jeopolitik teoriler günümüz süper gücü 

olan ABD’nin politikalarında uygulama alanı bulmaktadır. Spykman’in Kenar Kuşak (Rimland) 

Teorisi, Mackinder’in Kara Hâkimiyet (Heartland) Teorisi, Mahan’ın Deniz Hâkimiyet Teorisi ve 

Douhet’in Hava Hâkimiyet Teorisi kendilerini yenileyerek başka dillerde hayat bulmaya devam 

etmektedir. O zamanın emperyal güçlerinin politik rehberi olan bu teorilere günümüzde Zbigniew 

Brzezinski, Samuel Huntington, Françis Fukuyama, Joseph S. Nye Jr., Paul Kennedy, Henry 

Kissinger gibi stratejistler hayat vermektedirler. Yukarıda isimlerini saydığımız bu düşünürlere 

“Joint Vision-2020” isimli eseri ile ABD askerî gücünün yapılanmasının nasıl olması gerektiğini 

                                                
24 Joseph S. Nye Jr., Amerikan Gücünün Paradoksu, Çev.Gürol Koca, İstanbul, Literatür Yayınları, Temmuz 
2003, ss.21-27.  
25 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, 12. bs., İstanbul, Küre Yayınları, 
Şubat 2003, s.218. 
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açıklayan ABD eski Genelkurmay Başkanı John M. Shallikashvili’yi eklersek ve bu stratejistlerin 

düşüncelerini dikkatli bir şekilde incelersek, 21. yüzyılda ABD’nin siyasî, ekonomik, askerî, 

sosyo-kültürel ve bilimsel-teknolojik gücünü nasıl kullanabileceğini iyi analiz edebiliriz.26  

 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından kurulan ve Soğuk Savaş dönemi boyunca başarılı 

bir şekilde iki kutbu bir araya getiren BM eğer kendini Soğuk Savaş sonrası şartlarına adapte 

edebilirse dünya barışı için önemli bir uluslararası yapı olmaya devam edebilir. BM önemini 

korudukça, Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri olan ABD, RF, İngiltere, Fransa, Çin de gelecek 

yıllarda bu avantajlarını kullanarak siyasî bir güç olma özelliğini göstereceklerdir. 

 ABD 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturduğu Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile 

dünyadaki ticarî faaliyetleri, Dünya Bankası (WB) ile kalkınma ve kredilendirme sistemini ve 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile dünya finans sistemini kontrol etme avantajını elde etmişti. 

ABD’nin bu kurumlar üzerindeki etkinliği hâlen devam etmektedir ve bu kuruluşlar bugün de 

etkinliklerini sürdürmektedir. Doğu Bloku’nun yaratmış olduğu tehdide karşı 4 Nisan 1949 

yılında politik-askerî bir örgüt olarak kurulan NATO ise, ABD için dünyadaki jeostratejik 

dengelerin ayarlanması maksadıyla elde bulundurulan askerî gücü oluşturmaktadır.27 NATO her 

ne kadar Soğuk Savaş dönemi örgütü olsa da 1991 Roma ve 1999 Washington zirveleriyle kabul 

edilen NATO’nun “Yeni Stratejik Konsepti” ile Soğuk Savaş sonrası dönemine adapte 

olabilmiştir. NATO hâlihazırda kendi toprakları içinde ve dışında bir dizi askerî operasyon 

yürüten bir politik-askerî örgüt olarak ABD için vazgeçilmez bir araçtır. 

 21. yüzyılda; ekonomik, sosyo-kültürel ve bilimsel-teknolojik değerler ön plâna çıkmış 

bulunmaktadır. Kişi başına düşen millî gelirini arttıran, tasarruf edilebilen saygın bir paraya sahip 

olan, stratejik nitelikli teknoloji üretebilen ve bunu tek elinde bulunduran, marka ve değer 

yaratabilen bir kültüre sahip olan güç merkezleri mevcut konumlarını muhafaza edebilme şansına 

sahip olacaklardır. Yine bu güç merkezleri dünya ekonomisinin akışını kontrol edebilmek ve 

istikrarlı bir ekonomiye sahip olabilmek için enerji kaynaklarını ve enerji kaynakları aktarım 

hatlarını kontrol altında bulundurmak zorundadırlar. Gittikçe gelişen ekonomiler karşısında pazar 

bulma sorunu yaşanan dünyamızda potansiyel pazar alanlarının kontrol edilmesi de diğer önemli 

bir sorunu oluşturmaktadır. İşte bu kontrollerin tesis edilebilmesi için elde yeterli miktarda, ileri 

teknoloji ile donatılmış, etkin bir şekilde kullanılabilen askerî bir güç gerekmektedir. Fakat askerî 

                                                
26 Armağan Kuloğlu, “Soğuk Savaş Sonrası Bozulan Dengeler, Irak Krizi ve Bölgesel İstikrar Arayışları”, Stratejik 
Analiz, ASAM Yayınları, Ankara, C.4, Sayı: 44, Aralık 2003, s.42.  
27 Ahmet Davutoğlu, a.g.e., s.232. 
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güç bazen tek başına yeterli olmamaktadır. Bu noktada mevcut eksikliği tamamlayabilecek bazı 

güçler karşımıza çıkmaktadır. Bunlar ise hükümet dışı organizasyonlar, demokratik kitle 

örgütleri, çok uluslu şirketler, uluslararası örgütler, ulus-üstü yapılanmalar vb. olmaktadır. 21. 

yüzyıl dünyasına hâkim olmak isteyen güçler askerî gücün yanında, askerî olmayan bu güçleri de 

kullanmalıdırlar. Çünkü askerî güç tek başına çözüm getirmede yetersiz kalmaktadır. Bu konuyu 

biraz daha açarsak; 21. yüzyılda güvenlik algılamasının anlamı genişlemiş ve derinleşmiştir. 

Tehditler eskiden olduğu gibi simetrik değil asimetriktir. Dünyanın en güçlü ordularına sahip 

bulunan devletler çok kısıtlı imkânları olan terör hareketleri karşısında savunmasız 

kalabilmektedirler. Dünyanın tek süper gücü ya da süper güçlerinden birisi olan bir devlet 

kendisine yönelik olarak oluşan çevre kirliliği, küresel ısınma, nükleer silah denemeleri vb. tehdit 

algılamaları ile tek başına mücadele edememektedir. Diğer devletler onun kadar güçlü olamasa 

da bu tehditleri bertaraf edebilmek için onların yardımına muhtaç olmaktadır.  

 Küreselleşmenin simgesi olan internet ağları kullanılarak yapılan sanal ortamdaki savaş 

ise her geçen dakika artarak devam etmektedir. Bu ağlar artık ülke sınırlarını kaldırmış 

bulunmaktadır. Bu ağlar kullanılarak tartışmaya tahammül edemediğimiz değerlerimize şiddetle 

taarruz edilmektedir. Erişilebilen bilginin miktarı istemediğimiz kadar çoğalmış bulunmaktadır. 

Önemli olan bu bilginin doğru olanlarının seçilebilmesi ve tasnif edilmesidir. Çünkü internet 

ağları kullanılarak yayılan bilgi bu ağları kontrol edenin hâkimiyeti altındadır. O istediği bilgiyi, 

istediği kadarıyla, istediği zamanda ve istediği şekilde yaymaktadır. Bu durum ise bu bilgiyi elde 

edeni bu bilgiyi yayana esir etmektedir. İşte bu nedenle 21. yüzyılda tehditler yalnızca askerî güç 

kullanılarak bertaraf edilemez. 

21. yüzyıl paradigması ne sanayileşme dönemi paradigmalarına ne de sanayileşme 

sonrası paradigmalarına benzemektedir. 21. yüzyıl tamamen farklı bir paradigma 

oluşturmaktadır. İşte bu paradigma dönüşümünü içinde bulunduğumuz dönemde kavrayabilen ya 

da geçtiğimiz 26 (Soğuk Savaş biteli tam 26 yıl olmuştur.) yılda kavrayan güçler ayakta kalmayı 

başarabilecektir. Aksi takdirde sanayi devrimi lideri Büyük Britanya ya da Soğuk Savaş dönemi 

Doğu Bloku lideri SSCB gibi tarihe karışma gibi bir gerçeklikle yüz yüze kalacaklardır. 21. 

yüzyılın başlangıcı için bir tarih aranacaksa bunu en iyi simgeleyen olayın 11 Eylül 2001 terör 

saldırıları olabileceğini değerlendiriyoruz. Soğuk Savaş’ın sona erdiğini gösteren, SSCB’nin 

1991 yılında dağılması aslında bir geçiş döneminin başlangıcı olmuştur. SSCB’nin 1991 yılında 

dağılması ve 11 Eylül 2001 terör saldırıları; biri 20. yüzyılın sonunda, diğeri 21. yüzyılın başında 
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meydana gelen bu olaylar arasındaki dönem insanlık tarihinde bir geçiş dönemi olarak 

adlandırılacaktır. Bu geçiş döneminde meydana gelen olaylar 21. yüzyıl paradigmalarının 

kavranmasını sağlayabilecek niteliktedir. Bu nedenle geçiş döneminde paradigma dönüşümünün 

dinamiklerini kavrayamayan uluslar bir bocalama içindedirler. Kısa vadede bu paradigma 

dönüşümünü kavrayabilen uluslar bu bocalamadan çabuk kurtulabilirler. Aksi takdirde 

istikrarsızlıklarla karşı karşıya kalma riski altındadırlar.  

 Artık dünyamızda ne 1800’lerdeki gibi ekonomik büyüme, ne de 1950’lerdeki gibi 

ekonomik kalkınma düşüncesi hâkimdir. 21. yüzyıl dünyası ekonominin yanında sosyo-kültürel 

ve tarihî mirası, çevreyi, doğal kaynakları korumayı ve insanlığın ortak mirası uygarlığı 

yüceltmeyi öngören “sürdürülebilir bir kalkınma”nın peşindedir. Tek kutuplu dünya düzeni geçiş 

döneminde çokça tartışılmış olsa da bu durum aslında maddenin tabiatına aykırı olan bir şeydir. 

Fukuyama yanılmıştır, evet liberalizm Soğuk Savaş’ın muzafferi olmuştur fakat dünyaya egemen 

olamamıştır. Avrasya’dan yeni yeni sesler yükselmektedir. “Avrasyacılık” söylemini sıkı sıkı 

savunan Rusya Federasyonu kendini toparlamıştır, Çin ve Hindistan kendilerine özgü 

sistemleriyle ortaya çıkmaktadırlar. Liberal dünyanın diğer kanadı Avrupa birleşmiş ve ABD’nin 

kıta işlerine karışmasından rahatsızlık duymaktadır, Japonya dâhil Güneydoğu Asya ekonomileri 

Soğuk Savaş dönemine göre çok farklıdırlar. Buna rağmen ABD sahip olduğu siyasî, askerî, 

ekonomik, coğrafî, sosyo-kültürel ve bilimsel-teknolojik gücüyle rakipsizdir. (en azından bir 25 

yıl daha) Dünya ABD liderliğinde çok kutupluluğa doğru yol almaktadır.    

7. Sonuç ve Değerlendirme 

Soğuk Savaş döneminde Karadeniz havazası NATO ile Varşova Paktı arasında sınır 

teşkil ediyordu. Türkiye (NATO üyesi) ile SSCB, Bulgaristan ve Romanya (Varşova Paktı 

ülkeleri) Karadenize kıyısı olan ülkelerdi. 1991 yılında Varşova Paktının ve SSCB’nin dağılması 

ile Soğuk Savaş ermiş ve Karadeniz jeopolitiğinde önemli değişimler yaşanmıştır. Bulgaristan ve 

Romanya SSCB etkisinden kurtulmuş, Ukrayna ve Gürcistan bağımsızlıklarını kazanmıştır. 1991 

yılı sonrası dönemde; Türkiye ile birlikte Karadenize kıyısı olan devletler; RF, Ukrayna, 

Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan müstakil politikalar uygulamaya başlamıştır.  

Karadeniz havzasında yer alan ülkeler; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, 

Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya 25 Haziran 1992’de İstanbul’da 

bir araya gelerek Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) kuran antlaşmayı imzalamışlardır. Bu 

ülkelere daha sonra Yunanistan, Arnavutluk ve Sırbistan da dahil olmuştur. Türkiye’nin 
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öncülüğünde gerçekleştirilen bu antlaşma ile sadece Karadenize kıyısı olan ülkeler değil, 

Karadeniz havzasına üzerinde ulaşım yapılan su yolları, kara ve demir yolları ile erişim sağlayan 

ülkler de biraraya getirilmiştir. KEİ girişimi; ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi 

yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak 

aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve 

daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi 

olmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için seçilen araç ise ekonomik işbirliğidir. Üye 

ülkeler dikkate alındığında bu ülkelerin bazıları arasında sıcak çatışmaya varan anlaşmazlıkların 

olduğu da görülmektedir. KEİ platformu bölgesel barışın ve istikrarın sağlanması ve ekonomik 

kalkınma ve refahın temin edilmesi için çok değerli bir girişimdir. Üye ülkelere diyalog ve 

anlaşma zemini sunmaktadır. Bununla birlikte KEİ; bölgesel nitelikli ve diğer küresel aktörlerin 

inisiyatifi dışında gelişen bir girişimdir. Bu nedenle bölgenin gerçeklerini göz önüne alan bir 

örgüt konumundadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Karadeniz havzasında yaşanan bu 

gelişme aynı zamanda Karadeniz jepolitiğinde de önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir. 

Eski Varşova Paktı ülkelerinden olan Bulgaristan ve Romanya’nın 2004 yılında 

NATO’ya, 2007 yılında da AB’ye üye olması Karadeniz jeopolitiğinde önemli bir değişim 

yaratmıştır. Soğuk Savaş sonrası döneme kendilerini adapte eden bu iki örgüt AB ve NATO 

doğuya doğru genişleme stratejileri izlemişlerdir. ABD liderliğindekİ NATO Bulgaristan ve 

Romanya’nın da ittifaka dâhil olması ile birlikte Karadeniz havzasının batısına hâkim olmuştur. 

Türkiye vasıtasıyla Karadeniz kıyılarının güneyini kontrol eden NATO, bu genişleme ile birlikte 

Karadeniz havzasında önemli bir jeopolitik kazanç elde etmiştir. ABD, NATO kapsamında 

Avrupa’ya konuşlandırmış olduğu bir takım askerî ekipmanını Romanya ve Bulgaristan’a 

kaydırmış bulunmaktadır. Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan’ın NATO’ya üye olma 

ihtimalleri ile AB’nin Doğu Ortaklığı programına Moldova, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan, 

Azerbaycan ve Ermenistan’ı dâhil etmesi; AB ve ABD açısından bölgede jeopolitik bir kazanım 

olarak değerlendirilmiştir. 2003 yılında Gürcistan’da yaşanan Gül Devrimi ve 2004 yılında 

Ukrayna’da yaşanan Turuncu Devrim ile ABD ve AB’nin kendilerine yakın kişi ve yönetimleri 

iktidara taşıdıkları görülmketedir. Bu gelişme de Batı dünyası açısından jeopoltik bir kazanım 

olarak değerlendirilmiştir. Fakat bu kazanımlar RF tarafından tepki ile karşılanmış ve güç 

kullanılarak engellenmiştir. Bugün Karadeniz havzası odağında devam eden jeopolitik rekabetin 

esası bu gelişmelere dayanmaktadır. Bu durum Karadeniz güvenliğini doğrudan etkilemektedir. 
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Moskova Yönetimi ABD ve AB’nin Karadeniz havzasında elde etmiş oldukları bu 

kazanıma karşılık olarak 2006 yılından itibaren harekete geçmiştir. RF batı yanlısı yönetimlerin 

iktidarda olduğu Ukrayna ve Gürcistan üzerinde ekonomi ve enerji silahlarını kullanarak ciddi 

baskılarda bulunmuştur. 2008 yılında Güney Osetya sorunu nedeni ile RF-Gürcistan savaşı 

yaşanmış ve bu savaş batı yanlısı hükümetin zaman içerisinde Gürcistan’da iktidardan düşmesine 

yol açmıştır. Daha sonra Tiflis’de iktidara Moskova ile yakın ilişkileri olan Bidzina İvanashvili 

geçmiştir. 2008 Gürcü-Rus savaşının ardından de facto olarak bağımsız olan Abhazya ve Güney 

Osetya bağımsızlıklarını pekiştimişlerdir. RF Gürcistan’ın arılıkçı bu bölgelerinde askerî gücünü 

daha da arttırmıştır.  

2006 ve 2009 yıllarında yaşanan enerji krizleri sonrası Ukrayna’da bulunan batı yanlısı 

yönetim yerini Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç yönetimine bırakmıştır. 2014 yılında; AB ile 

uzun vadede entegrasyonu öngören antlaşmanın Yanukoviç yönetimi tarafından imzalanmaması 

Ukrayna’da yeniden karışıklıklara neden olmuş veYanıkoviç iktidardan düşürülmüştür. Bu 

gelişme karşısında 2014 yılında RF Kırım’ı ilhak etmiş ve Ukrayna’nın Donbass bölgesini de 

kontrol altına almıştır. Donbass bölgesi Luhansk ve Donetsk vilayetlerinden oluşmaktadır. Bu 

bölge sanayisi gelişmiş, Rusça konuşan (Rusya yanlısı) Ukraynalılar ile Rusların yaşadığı bir 

bölgedir. Ruslar bu bölgeyi Novarossiya olarak adlandırmaktadırlar.  

Rusya’nın 2008 yılı Gürcitan ve 2014 yılı Ukkrayna müdahaleleri ve Kırım’ı ilhakı 

Karadeniz jeopolitiğinde önemli bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu süreç ile birlikte Batı  

(ABD ve AB) ile Rusya arasındaki rekabet daha da artmış bu rekabetin önemli alanlarından birisi 

Karadeniz havzası olmuştur. ABD ve AB’nin bu gelişmlerin ardından RF’ye karşı bir takım 

yaptırımları devreye soktuğu görülmektedir. Fakat yaptırımlar konusunda da ABD ve AB’nin 

hem fikir olmadığı da görülmektedir. AB içerisinde de yaptırımlar konusunda tek seslilik 

bulunmamaktadır. Baltık ülkeleri ve Polonya gibi AB üyesi ülkeler RF’ye olan yaptırımların 

arttırılmasını talep derken, Almanya gibi Rus doğalgazına bağımlı olan ülkeler RF’ye olan 

yaptırımlara karşı çıkmaktadırlar. Bu durum hem AB içinde hem de ABD ve AB arasında 

bütünlüğü boznaktadır. Bu durum şüphesiz Moskova yönetiminin elini kuvvetlendirmektedir. 

Karadeniz jeopolitiğini doğrudan etkileyen ve bölgesel politikiları şekillendiren bir diğer 

unsur ise enerji konusudur. Rus ve Hazar havzası petrol ve doğalgazının dünya pazarlarına 

ulaştırılmasında hem Karadeniz hem de Karadeniz havzası ülkeleri önemli bir yere sahip 

bulunmaktadırlar. Bu kapsamda; Bakü-Supsa, Bakü-Novorossiysk, Mavi Akım-1, Batı Hattı (Rus 
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doğalgazını Ukrayna, Romanya ve ulgaristan üzerinde Türkiye’ye taşımaktadır.) önemli enerji 

nakil hatlarıdır. Mavi Akım-2, Türk Akımı, , TANAP ve TAP ise yapımı devam eden önemli 

projelerdir. Bu noktada enerji güvenliğinin sağlanmasının doğrudan Karadeniz güvenliği ile 

bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.  

Karadeniz’in güvenliğinin sağlanması noktasında Karadeniz Deniz İşbirliği Görev 

Grubu’nun (BLACKSEAFOR) oluşturulması da jeopolitik açıdan önemli bir girişimdir. 

Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi maksadıyla; bölgesel işbirliği faaliyetlerinin artırılması 

ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak sahildar devletlerin katılımı ile çok 

uluslu bir deniz kuvvetinin oluşturulması fikri ilk olarak 1998 yılında Varna/Bulgaristan’da 

yapılan İkinci Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı’nda Türkiye tarafından 

gündeme getirilmiştir. BLACKSEAFOR; Türkiye’nin girişimleri ile Bulgaristan, Gürcistan, 

Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’nın katılımıyla 2 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur. 

Arama ve kurtarma harekâtı, insani yardım harekâtı, mayın karşı tedbirleri harekâtı, çevre 

koruma harekâtı, iyi niyet ziyaretleri ve taraflarca kararlaştırılan diğer görevler 

BLACKSEAFOR’un yetki alanına girmektedir. KEİ girişimi gibi BLACKSEAFOR da 

Türkiye’nin girişimi ile başatılmış ve bölgesel barışın sağlanmasına önemli katkılar sunmaktadır. 

Bu girişimlerin daha da kurumsallaştırılması ve geliştirlmesi gerekmektedir. Bölgesel sorunların 

ancak bölgesel aktörlerin birararaya gelerek barış ve diyalog yoluyla çözülebileceği gereçeğinden 

hareketle KEİ ve BLACKSEAFOR’un büyük önem taşıdığını değerlendiriyoruz.  

Karadeniz havazası ile dorudan ilgili olan; Gagavuz Yeri Özerk Cumhuriyeti (Moldova), 

Transdinyester (Moldova), Kırım (Ukrayna), Donbass (Ukrayna), Abhazya (Gürcistan), Güney 

Osetya (Gürcistan), Acaristan (Gürcistan), Dağlık Karabağ (Azerbaycan), Adıgey (Rusya), 

Karaçay-Çerkes (Rusya), Kaberdey-Balkar (Rusya), Kuzey Osetya (Rusya), İnguşetya (Rusya), 

Çeçenistan (Rusya), Dağistan (Rusya) özerk bölge ve cumhurşiyetler bulunmaktadır. Bu 

bölgelerin bir kısmında çatışma ve ayrılıkçı hareketler devam etmektedir. Bir kısmında ise bu 

durum söz konusu değildir. Fakat bu bölgelerin içinde bulunduğu durum ve gelecekte alacakları 

şekil Karadeniz güvenliğini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle Karadeniz havzası ülkelerin 

aralarındaki anlaşmazlıkları barış ve diyalog yolu ile ve birbirlerinin toprak bğütünlüğüne saygı 

çerçevesinde çözmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada KEİ ve BLACKSEAFOR gibi 

girişimler daha da önemli hâle gelmektedir. Bu girişimler ile bölge ülkeleri kendi sorunlarını 

diyalog ve barış yolu ile bölge dışı aktörleri dışarıda tutarak çözebilirler. Karadeniz’in 
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güvenliğinin sağlanması ancak Hazar’ın ve Türk Boğazları’nın güvenliğinin sağlanması ile temin 

edilebileceği de unutulmamalıdır. Hazar’ın statünsün barış ve diyalog yoluyla belirlenmesi ve 

Hazar’ın zenginliklerinden kıyıdaş devletlerin hakça yaralanabileceği bir çözümün üretilmesi 

önem taşımaktadır. İstanbul ve Çanakale Boğazları ile Marmara Denizi 1924 Lozan Antlaşması  

ve 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin hâkimiyeti altına bırakılmıştır. 1936 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi sadece Türkiye’nin güvenliğini değil bununla birlikte Karadenize 

kıyıdaş ülkelerin güvenliğini de temin etmektedir. Bu nedenle bu statünün korunması bölgesel 

barış ve istikrarın sağlanması ve devam ettirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu 

nokta Türkiye’nin milli menfaatleri açısından; kendi inisiyatifi ile başlattığı KEİ ve 

BLACKSEAFOR gibi girişimleri desteklemeye devam etmesi ve geliştirmesi ve 1936 Montrö 

Boğazlar Sözleşmesi statüsünün korunmasını öncelikli bir politika hâline getirmesi büyük önem 

arz etmektedir.  

    

 

      

 

 


