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Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen 

ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini 

koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. Bu 

ülkeler ekonomik ve siyasi manevralarını desteklemek için askeri güç kullanmaya pek 

yeltenmez, caydırıcılık siyaseti ile sorunlarını çözmeye çalışırlar. Askeri operasyonlar için 

daha çok kendi amaçlarına uygun küçük ülkeleri kullanır, kendileri ise geri planda kalarak 

askeri operasyonlara açık veya kapalı destek verirler. Kendi askeri güçlerini çok nadir olarak 

çok sınırlı olarak askeri harekâta dahil ederler.   

Bu araştırmada dünya düzenindeki büyük güçlerin çıkarlarını koruma girişimleri ve bunları 

nasıl uyguladıkları, bu uygulamalarda küçük ülkelerin aldıkları rollere odaklanılacaktır. 

Özellikle de Türkiye’nin bu girişimlerde aldığı ve alması olası roller üzerinde durulacaktır. 

Bu araştırma sonuçlarının Türkiye’nin siyasi arenada bugüne kadar oynadığı rolün daha iyi 

anlaşılması ve gelecekteki olası siyasi beklentilere ışık tutacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Dünya Düzeni, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Askeri Uygulamaları, 

Siyaset ve Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE WORLD ORDER AND THE ROLE OF TURKEY 

Assoc. Prof Dr Ergun DEMIREL 

Piri Reis University 

 

A World Order is formed by economic, political, military and cultural powers. Although this 

order shows small changes, it does not change easily. Great powers take some initiatives from 

time to time in order to maintain and even develop their political and economic power. These 

countries hardly try to use military force to support their economic and political maneuvers, 

they try to solve their problems with the deterrence policy.  For military operations, they 

mostly use small countries suitable for their own purposes, while they themselves remain in 

the background and give open or covert support to military operations. Very rarely, they use 

their own military forces in military operations with very limited scale.  

n this research, the attempts of the great powers in the world order to protect their interests 

and how they implement them will focus on the roles that small countries take in these 

practices. In particular, emphasis will be placed on Turkey’s roles and likely to take in these 

initiatives. 

It is assessed that the results of this research will shed light on a better understanding of 

Turkey’s role in the political arena so far and on possible future political prospects. 

Keywords: World Order, Turkish Foreign Policy, Turkish Military Applications, Politics and 

Economics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. GİRİŞ 

Strateji uzmanları Milli Gücün unsurlarını geleneksel olarak Askeri- Dış Politika- Ekonomi- 

Sosyal ve Kültürel güçler olarak tanımlar. Ülkenin uygulayacağı genel siyaset tartışılırken 

bunlardan daha çok Askeri ve Dış Politika konuları gündeme getirilmekte, daha karmaşık olan 

Ekonomi ile Sosyal ve Kültürel güç konuları üzerinde fazla durulmamaktadır.  

2. ARAŞTIRMA METODU 

Bu araştırmada amaçla Dünya’daki ekonomik, siyasi, askeri ve sosyo-kültürel değişimler 

incelenerek bunların Türkiye’ye etkisi değerlendirilecektir 

Özellikle dünya düzenindeki büyük güçlerin çıkarlarını koruma girişimleri ve bunları nasıl 

uyguladıkları, bu uygulamalarda küçük ülkelerin aldıkları rollere odaklanılacaktır. Özellikle 

de Türkiye’nin bu girişimlerde bugüne kadar aldığı roller ve bundan sonra olası hareket 

tarzları üzerinde durulacaktır. 

Bu araştırma sonuçlarının Türkiye’nin siyasi arenada bugüne kadar oynadığı rolün daha iyi 

anlaşılması ve gelecekteki olası siyasi beklentilere ışık tutacağı değerlendirilmektedir. 

 

3. İNCELEME 

3.1. Yeni Dünya Düzeni ve Globalleşeme (Küreselleşme) 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Dünya siyaseti ve ekonomisinde 2 kelime öne 

çıkmaya başladı; Yeni Dünya Düzeni ve Globalleşeme (Küreselleşme). Retorik olarak çok 

çekici ve insanlığa mutluluk vadeden bu 2 sözcük gerçek anlamda ise tamamen farklı sonuçlar 

yarattı. ABD’li ekonomist Stiglitz (2015) bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor: 

- Küreselleşmenin kuralları gelişmiş ülkelerin lehine işliyor 

- İleri teknoloji değeri çevre ve insan hayatının önünde yer almaya başladı 

- Gelişmiş ülkelerin karı ve vatandaşlarına sağladığı avantaj Demokratik değerlerin önüne 

geçti 

- Küreselleşmenin herkese ekonomik kazanç sağlamadığı sadece gelişmiş ülkelerin kazançlı 

çıktığı görüldü 

- Ekonomik sistem politik ve kültürel olarak bir “Amerikalaştırma” politikasına dönüştü. 

Gerçekten de Dünya ekonomisine bakıldığında gelişmekte olan ülkelerin milli gelirlerinin 

gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında geçtiğimiz 30 sene içerisinde 5-10 misli küçüldüğü 

görülmektedir. Dünya pazarlarının gelişmiş ülkelerdeki güçlerin yönettiği uluslararası 

şirketlerin kontrolüne geçtiği bir gerçektir. 

Yeni Dünya düzeninin vadettiği barış ortamı da gerçekleşememiştir. Aksine Dünya çağında 

çatışmalar daha da yaygınlaşmış ve artmıştır. Bu çatışmaların çıkmasında gelişmiş ülkelerin 



petrol, maden, gıda ve su kaynaklarını kontrol etme arzusunun var olduğu göz ardı 

edilmemelidir. 

3.2. Dünya Düzeni ve Büyük Güçler 

Dünyanın büyük güçler arasında dengeleri sağlamak üzere kurulmuş bir düzeni vardır. Bu 

düzen kolay kolay bozulmaz, hatta Dünya savaşları dahi bu düzeni bozamamıştır. Büyük 

güçlerin Dünya üzerindeki yerleri ya korunmuş ya da başka bir güç tarafından devir 

alınmıştır. Büyük güçler derken sadece ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya’yı 

kastetmiyoruz. Dünya petrol, kömür, maden cevherleri, uluslararası ticareti deniz 

ulaştırmasını kontrol eden güçler de küçük ülkeleri temsil etseler de aslında Dünya ekonomisi 

ve siyasetine yön verebilen büyük güçlerdir.  

Büyük güçler arasında ihtilaflar ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak büyük güçler doğrudan 

karşı karşıya gelmekten kaçınırlar ve bu amaçla güçleri daha küçük olan ülkeleri kullanırlar, 

kendileri ise arka planda kalarak ihtilafa katılırlar. Bu yöntemle ihtilaftan büyük yaralar 

almadan kurtulurlar, ihtilafın ceremesini ise küçük ülkeler çekerler. 20. Yüzyılın ortalarına 

kadar bu amaçla küçük ülkelerden yararlanırken, artık küçük siyasi gruplar, mikro milliyetçi 

oluşumlar da uluslararası ihtilaflarda vasıta olarak kullanılmaya başlamışlardır.   

 3.3. Dünya Ekonomisi 

Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Durumu ve Görünümü (World Economic Situation and 

Prospect (2022) Dünyadaki ekonomik gelişmeleri şu şekilde özetliyor: 

Gelişmiş ekonomilerde ve bir dizi gelişmekte olan ülkede artan enflasyonist baskılar dünya 

ekonomisinde iyileşmeyi engelleyecek ilave riskler sunmaktadır.  Küresel enflasyon 2021'de 

tahmini yüzde 5,2'ye yükselmiştir. Son 10 yılda genel eğilim oranının yüzde 2 üzerinde 

enflasyonist baskı oluşmuştur ve bu trendin devam edeceği hatta artacağı beklenmektedir.  

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal para politikası duruşlarında beklenmeyen 

alışılmadık değişiklikler olmakta ve bu durum yatırımcı beklentilerini aniden değiştirebilir bir 

durum arz etmektedir.  

İstihdam seviyelerinin 2022-2023 döneminde pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında 

kalacağı ve muhtemelen ötesinde. İstihdam yaratma hızı, daha önceki istihdamı dengelemek 

için büyük ölçüde yetersiz kalmıştır. 

Küresel yoksulluğun rekor seviyelerde kalması bekleniyor. Pandeminin büyüme ve istihdam 

üzerindeki olumsuz etkileri ilerlemeyi önemli ölçüde baltaladı. Küresel yoksulluğun 

azaltılması konusundaki “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine” ulaşma umutlarını azaltıyor. 

Yakın vadede birçok gelişmekte olan ülkede yoksulluğun azaltılması pek mümkün 

görülmüyor.  

3.4. Dünya Politik Sistemi 

Bugün gördüğünüz dünyada İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra doruğa ulaşan, 

gizli, yavaş ve istikrarlı, çoğunlukla şiddet içermeyen bir fetih yoluyla ülkeleri kontrol eden 

bir sistem mevcut.  

Önce rüşvet, tuzak ve benzeri yollarla elitlerimizi kontrol altına alan bir sistem kuruldu. 

Belirli sermaye grupları ve uluslararası şirketler para arzının kontrolünü ele geçirdiler. Daha 



sonra kitlelerin zihinlerini şekillendirmek ve onların genel gündemlerine karşı direnişi kırmak 

için kullandıkları medyamızın kontrolünü el geçirdiler. Bu yukarıdan aşağıya gizli fetih süreci 

sayesinde, hegemonyaya dayalı kültürel ve politik hâkimiyet elde ettiler (THULETIDE, 

2021). 

Batı ülkeleri arasında sınırlar açılırken, bu ülkeler üçüncü dünya ülkelerinden gelenlere 

kapılarını kapattı.  Özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinden milyonlarca Beyaz olmayan 

yabancıyı batı ülkelerine iltica etmenin yollarını arıyor. Bunların çoğu binlerce yıl öncesine 

dayanan sınır anlaşmazlıkları, işgaller, karşılıklı soykırımlar gibi tarihsel çatışmaların yaşadığı 

ülkelerden geliyor.  

ABD'nin İran'a ve Mezopotamya'ya (şimdi Irak) müdahalesinin tarihi, petrol arayışı ve hayati 

olarak ihtiyaç duyulan bir doğal kaynağın kontrolü amacıyla başladı. Petrol diplomasisi, ticari 

ve nihayetinde askeri hususlar tarafından yönetilir. Bu nedenle, Woodrow Wilson'dan bu yana 

her ABD Başkanı, petrol çıkarlarını gözetmek için ABD dış politikasını formüle etti. Başkan 

McKinley, "izolasyon artık mümkün değil" dedi ve Başkan Wilson, "Dünya yaşamına 

katılsak da katılmasak da katılımcıyız. Tüm ulusların çıkarları da bizim, geri kalan da”.  

Modern uluslararası güç ekonomiktir, tıpkı tüm savaşların kökeninde ekonomik olması gibi. 

Bir dahaki sefere oğullarınız ve kızlarınız ülke için savaşmaya çağrıldığında bunu hatırlayın. 

Irak büyük petrol kaynakları içermeseydi, bugün ABD o ülkede çıkmaza girer miydi? Yerel 

petrol kıtlığı korkusu, oyunun itici gücü gibi görünüyor. Amerika'nın dış kaynaklar üzerindeki 

çekişmesi, uluslararası ilişkilerde ana faktör haline gelmiştir. (Coleman, 2008). 

3.5. Askeri Dengeler 

COVID 19 Pandemisi sonrasında askeri çatışmalarda bir azalma olmadı. Büyük güçlerin 

rekabeti sonucu birçok ülkenin savunma planlama konularına verdiği ağırlık arttı ve bu durum 

savunma harcamalarını arttırdı. (Hackett, 2022). 

Ortadoğu'da, Libya, Suriye ve Yemen'deki savaşlar devam etti hatta tırmanışa geçti. Fransa 

terörle mücadele misyonu adı altında Afrika’daki askeri faaliyetlerini artırırken, Etiyopya'daki 

savaş ve Mozambik'teki isyan süreci devam etti.  Farikanın diğer bölgelerindeki kalıcı 

çatışmalar çözülmeden kaldı.  

Orta Doğu devletleri, ABD'nin gelecekteki güç eğilimlerine ilişkin kararları da bekliyorlardı. 

2021'de ABD füze savunma bataryalarını geri çekti ve Biden yönetimi ABD'nin bölgesel 

varlığını ‘doğru boyutlandıracağını’ söyledi. Ancak 2022'de beklenen Ulusal Güvenlik 

Stratejisi öncesinde özel detaylar yetersiz kaldı.  

ABD’nin “sonsuza dek savaşları’ sona erdireceğini söyleyen Geçici Ulusal Güvenlik Stratejik 

planlarına rağmen, hem Hint-Pasifik hem de Avrupa'da daha sağlam bir varlık geliştirme 

niyeti ortaya çıktı.   

ABD'nin Afganistan'dan ani çekilme karar sonrası Avrupalı devletlerin Washington'un bu 

kararını izlemekten başka bir şey yapabilecek askeri kapasiteye sahip olmadıkları gerçeğini 

ortaya çıkardı. ABD Avrupalı müttefiklerin hala kendi savunmaları için daha fazlasını 

yapmaları bekliyor ancak karşılık göremiyordu. Ancak Rusya’nın 2014’te Kırım'ı ilhak 

etmesi ve ardından Ukrayna’yı işgali Avrupa ülkelerinde ciddi bir korku yarattı ve savunma 

politikalarına yeni bir bakış getirdi ve keskinleşmiş tehdit algıları sonucu Avrupa devletleri 

savunma harcamalarını arttırma kararları aldılar. 2021'de Avrupa savunma harcamaları reel 



olarak diğer bölgelere göre %4,8 artarken 2014'ten bu yana yıllık% 16,5 ile% 17 arasında 

seyretmeye başladı. Bu da sonra küresel milli harcamalar toplamın % 18,7'sini oluşturmakta 

olup 1.92. trilyon ABD dolarıdır. Savunma harcamalarındaki artış enflasyonu da arttırmıştır.  

3.6. Sosyo-Kültürel değişim 

Küreselleşme sürecinde toplumlar arasında iletişi ve etkileşim sürekli olarak artmıştır. 

Tüketim ve popüler kültür alanında toplumlar birbirlerine benzemeye başlamıştır. Özellikle 

İngilizcenin küresel bir dil haline gelmesi gerçekleşmiştir. Uluslararası sinema, müzik 

faaliyetleri ve görsel medya tüm Dünyada kültürel bir benzeşmeye yol açmıştır. Kılık kıyafet, 

dinlenilen müziklerin birbirlerine benzemesi nerdeyse farklı toplumlarda benzer bir kültürel 

yaklaşımı ortaya çıkarmıştır.  

Küreselleşme sosyo-kültürel yaşantıda derin çelişkiler ve paradokslara yol açan bir süreç 

oluşturmuştur. Küreselleşmenin sosyo-kültürel bölümünde ABD’nin baskın bir etkisi 

olmuştur. Batı toplumlarında muhtelif siyasi yapılanmalar ile bir bütünleşme süreci 

başlatılmışken, diğer gelişmekte veya geri kalmış ülkelerde mikro-milliyetçilik kışkırtılmış, 

bu ülkelerde bölücü unsurlar adeta teşvik edilmişti. Küreselleşme sürecinde gelişmiş 

ülkelerdeki bütünleştirici/birleştirici etkisi yaratırken, gelişmekte olan ülkelerde ise tam 

aksine birbirleri ile sürekli çatışma halinde bölücü akımların ortaya çıkması büyük bir 

paradokstur.   

3.7. Sosyo-Ekonomik Düzen 

Dünya ekonomisinde sermaye küreselleşmiş ve çok güçlü olan bu sermaye grupları adeta 

devletlerin egemenliğine son vermiştir. Uluslararası hukuk yavaş yavaş ulusal hukukun yerini 

almaya başlamış, bunun sonucunda devletlerin egemenliklerini tam olarak kullanabilme 

imkânı ortadan kalmıştır.  

Ulusal güvenlik yavaş yavaş yerini uluslararası güvenlik kavramına devretmeye başlamıştır. 

Bu süreçte ulus-devlet otoritesini yitirmeye başlamış ve birçok yetkisini uluslararası 

kuruluşlara devretmek zorunda kalmıştır. Geçmişte Dünya düzenini sağlayan resmi (formal) 

uluslararası kuruluşların yanısıra hükümetler dışında kalan sivil toplum kuruluşları (NGO-

Hükümet dışı organizasyonlar, CSO: Sivil Toplum Kuruluşları) da birer baskı grupları olarak 

düzeninin değişiminde aktif roller almaya başlamışlardır.   

Yeni sosyo-ekonomik düzenin temel taşı bilgi ve bilgi paylaşımıdır. İletişim alanındaki 

teknolojik gelişme hem bilgiye ulaşımı hem de bilgiden faydalanmayı oldukça 

kolaylaştırmıştır.  

3.8. Bir ülkenin gücü 

Bir ülkenin milli gücü değerlendirilirken sadece o ülkeye ait değerlerin alınması yeterli 

olmayacaktır. O ülke ile işbirliği halinde olan ülkelerin katkısı veya muhasım ülkelerin o 

ülkenin milli gücü üzerinde yaratabileceği etkiler de dikkate alınmalıdır. Bunu aşağıdaki 

formül ile izah edebiliriz. 

GÜÇ = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 ∓ ∫ 𝑓(𝑟)𝑑𝑟 ∓ ∫ 𝑓(𝑔)𝑑𝑔 ∓ ∫ 𝑓(𝑖)𝑑𝑖 

𝑖2

𝑡𝑖1

𝑔2

𝑔1

𝑟2

𝑟1

𝑡2

𝑡1

 



 

Burada her bir değer belli limitler arasında integral bir değer ifade etmektedir. Örnek olarak 

“t” ülkesinin kapasitesi t1- t2 aralığında değişen bir integral değer ifade eder. Aynı şekilde “r, 

g, i” de destek sağlayan ülkeleri verdiği katkısı (+) değer olarak, muhasım ülkeleri ise 

yaratabileceği negatif değerleri ifade eder. Bu değerler de r2, r2 gibi aralıklarda etkili 

olacaktır.  

Bu formül askeri veya ekonomik gücün hesabında kolaylıkla kullanılabilir. Örnek olarak t 

ülkesini askeri gücü f(t) ile ifade edilirse muhasım olan r ülkesinin gücü f(r) olarak (-) olarak, 

destek veren ülkelerin gücü ise f(g), f(i) formülleri (+) olarak hesaba katılmalıdır. Burada güç 

sadece silahları değil, muhabere, ulaşım, lojistik desteği, silahlı gücün kullanımındaki moral, 

disiplin, teknoloji gibi kuvvet çarpanlarını da kapsamaktadır. 

Ülkenin dış politikası bu konuda çok önem arz etmektedir. Dış politikadaki müzahir ülkelerin 

artması ve muhasım ülkelerin sayılarının azaltılması milli gücün büyüklüğünü arttıracaktır.  

Bir örnekleme yaparsak Ukrayna’nın politik alandaki başarısı, kendine müzahir ülkelerin 

güçlerinin katkısı ile büyük bir askeri güce sahip olan Rusya’nın askeri operasyonunun 

duraklatmış hatta geri adım atmasını sağlamıştır.  

 

4. TARIŞMA 

4.1. Ekonomi 

Yüksek enflasyon sonucu olarak milli paranın üçte bire yakın bir değer kaybetmesi, 600 

milyar doları geçen dış borç, getirisi olmayan yatırımlar, bütçe açığını arttıran harcamalar 

Türkiye ekonomisinin hiç de iyi bir durumda olmadığını göstermektedir. Uluslararası finansal 

değerlendirme kuruluşları Türkiye’yi yatırırım yapılması riskli olan bir ülke olarak 

değerlendirmektedirler. 

Ülkede bağımsız olması gereken Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık 

Denetleme ve Düzenleme Kurumu tamamen iktidarın kontroluna girmiştir. İstatistik 

Kurumunun verileri sürekli manipüle edilmekte olup, bu verilere artık içeride ve dışarıda 

itibar edilmemektedir. 

Uygulanan ekonomi politikaları mevcut iktisat bilimi esasları ve kabul görmüş iktisat 

teorilerine tamamen aykırıdır. Alınan popülist kararlar bütçe disiplinini ortadan kaldırmıştır 

ve her geçen gün enflasyon yükselmekte, iç ve dış borç artmaktadır. 

4.2. Dış Politika 

Gürcistan hariç komşu ülkelerin hepsi ile politik sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye’nin 

Avrupa’ya geçiş yolu olan Bulgaristan dahi her fırsatta sınır geçişlerinde sorun çıkarmaktadır. 

AB ile ilişkiler gergindir ve Türkiye’nin AB’ye üyeliği artık hiç gerçekçi bulunmamaktadır. 

Zaten Türkiye AB’nin gerek siyasi ve gerekse ekonomik kriterlerinden uzaklaşmış olup, 

bunların yeniden tesisi pek mümkün değildir. Enine boyuna düşünmeden katıldığımız Ortak 

Pazar’da Türkiye’nin hiçbir söz hakkı yoktur ve kendisinin dışında kaldığı kararlar ciddi 

sorunlara gebedir.  



ABD ile ilişkilerde hemen her konuda ihtilaf vardır. Türkiye’ye örtülü silah ambargosu 

uygulanmaktadır. Kürt sorununda, Yunanistan ve Ermenistan sorunlarında ABD açıkça 

Türkiye’nin karşısında yer almıştır. Özellikle Rusya ile yakınlaşma, Şangay İşbirliği 

Topluluğuna üye olma gibi çabalar Türkiye’yi hem ABD hem de NATO’dan 

uzaklaştırmaktadır.   

Kıbrıs Sorunu sadece Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendirmemektedir. Adadaki üsler dolayısı 

ile ilgili olarak İngiltere ve bu üsleri kullanan ABD’de de sorunun taraflarıdır. Kıbrıs’ın halı 

hazır bölünmüş statüsü bu adadaki üslerin kullanımı ve statüsünün devam açısından İngiltere 

ve ABD için daha uygundur. Kıbrıs AB’ye üye olurken İngiltere adadaki üslerin muhtar üs 

statüsünü Kıbrıs Rum kesimine kabul ettirmiştir (Türkiye’nin Dış Politikası Yıllığı 2017 

(2018).   

Türk –Yunan Deniz sorunları sadece iki ülkeyi ilgilendiren bir sorun değildir, Deniz Hukuku 

Sözleşmesi kapsamında tüm Akdeniz’e sahildar ülkelerin anlaşması ile çözülebilir. Bu açıdan 

karşılıklı müzakere yoluyla çözüm yolları aramanın bir faydası olmayacaktır (Kluth, 2020). 

Türkiye bölge ülkesi ve sınırdaş olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ 

sorununun taraflarından birisidir. Fransa bölge ülkesi olmamasına rağmen Karabağ sorununun 

çözümü ile ilgili Minsk Grubu eş-başkanlığını yürütmektedir. Dağlık Karabağ'daki nüfuzu 

azalan ve arabuluculuk rolünde tarafsızlık imajı zedelenen Fransa'nın Minsk Grubu eş-

başkanlığından ayrılması yönündeki çağrılar artmaktadır. Bugüne kadar Türkiye ve 

Azerbaycan aleyhine çalışan Fransa’nın bu rolden ayrılması veya etkisizleştirilmesi 

gerekmektedir (DW, 2020). Keza halen Ermenistan’ın savunmasına katkı sağlamak üzere bu 

ülkede bulunan Rusya Federasyonu askeri unsurlarının kesinlikle Azerbaycan toprağı 

statüsünde olan Karabağ’da görev almasına karşı çıkılmalıdır.  

Halen Dünya’da bir İslam Fobisi sürdürülmektedir (Block, 2016). . Bu amaçlı politik 

yaklaşım karşısında Türki’ye bir İslam ülkesi gibi değil, modern ve laik bir ülke olarak 

hareket etmelidir.   

4.3. Askeri Politikalar 

Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde iktidar tam bir kontrol sağlamıştır. Ancak bu kontrol 

demokratik ülkelerde olduğu gibi plan ve prensipler boyutunun dışına taşmış, terfi ve 

atamalar, eğitim ve sağlık sisteminin düzenlenmesi, askeri yargının sivilleştirilmesi ve 

askerlerin silah sistemlerinin seçiminin dışında bırakılması gibi normal olmayan bir boyuta 

taşmıştır. Silahlı Kuvvetlerle ilgili hemen her iddiada hükümet askerlerin karşısında yer almış 

bu durum askeri yapı içerisinde hoşnutsuzluk yaratmıştır. İç güvenlik unsurlarının sayısı 

arttırılırken silahlı kuvvetlerin mevcutları azaltılmıştır. Silahlı kuvvetler personelinin bazı 

ayrıcalıkları ortadan kaldırılırken, polis ve din sınıfı memurların özlük hakları iyileştirilirken 

askerlerle ilgili bir destek olmamıştır. Bu durum tabii ki silahlı kuvvetlerin morali üzerinde 

olumsuz bir etki yaratmıştır.  

Bedelli askerliğin yaygınlaşması askerlik görevini adeta fakirlere mahsus hale gelmesi 

şeklinde anlaşılmıştır. Ordunun bazı kritik birliklerinde paralı askerlik diyebileceğimiz uzman 

er ve erbaşlar istihdam edilmektedir. TSK sürekli olarak Irak ve Suriye’de operasyon 

yapmakta ve hemen her gün bir şehit haberi alınmaktadır. Bu durum askerlerin morali 

üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratmaktadır.  



Teknolojik sistemlerle donatılmış silahlı kuvvetler büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Dış 

politikada yaşanan sorunlar arkasından açık veya örtülü ambargolara yol açmaktadır. Bu 

konuda ABD ile olan F-35 alımı ile ilgili sorunun diğer silahlarla ilgili olarak daha da 

genişleyebileceği değerlendirilmektedir. Keza F. Almanya’nın da daha önce de görüldüğü 

gibi değişen siyasi gelişmelere göre silah ve sitemlerle ilgili ambargo uygulaması daima göz 

önüne alınmalıdır.  

4.4. Sosyo- Kültürel Politikalar 

Gelişmekte olan ülkelerde sosyal gruplar arasında gelir dağılımı eşitsizliği devam etmekte ve 

hatta aradaki fark daha da büyümektedir. Bu durum sosyal bünyede de çatlamalar neden 

olacak bir özellik arz etmektedir. Maalesef son 25 yıl içerisinde Türkiye’de aynı durum 

gözlenmektedir. Sosyal çatlamaların ülkenin istikrarı için olumsuz yanları olacaktır. Pek çok 

ülkede ümitsiz olan sosyal grupların sisteme isyanı şeklinde de ortaya çıkması 

gözlemlenmiştir.  

5. SONUÇ 

5.1. Ekonomik güce ilişkin mütalaa 

Türk ekonomisi yüksek enflasyon nedeniyle darboğaza girmiştir. Bunun da ötesinde yeni 

yatırımlar için kaynak yaratılamaması, istihdam politikalarında ciddi bir soruna yol 

açmaktadır. Uzun bir süredir pek de bir getirisi olmayan yatırımlar aynı zamanda bütçeden 

ciddi meblağların bu yatırımlara gitmesi enflasyonu daha da körüklemektedir. Hatalı 

finansman ve yatırım politikaları, plansız yatırımlar milli paranın aşırı değer kaybetmesine yol 

açmış, ihracatın çok üstüne çıkan ithalatın karşılanması zorlaşmıştır. Ülkedeki pek çok 

iktisadi kuruluş hammadde, teknoloji, yedek parça nedeniyle dışa bağımlıdır. Ayrıca ülkenin 

ihracatını destekleyen bazı üretim malları ithalat yolu ile temin edilen girdilere sahiptir.  

İthalatın azalmasının yanında ihracatın da azalması ciddi bir dış borç açığına yol açmaktadır. 

Zaten çok büyük bir dış borçlara ilaveten bu ithalat-ihracat dengesizliği ülkenin dış borcunu 

karşılayamaz duruma gelmesine yol açmıştır.   

5.2. Askeri güce ilişkin mütalaa 

Sayısal, moral ve disiplin konularında Türkiye ciddi bir güce sahiptir. Ancak maalesef 

muhasım ülkelerin sayısının artması, müttefik ülkelerin yeterli desteği vermemesi nedeniyle 

bu güç zayıflamaktadır. F-35 gibi yeni nesil bir uçağa hatta modernize edilmiş F-16’ lara 

sahip olunmaması, NATO üyesi olan ülkelerden yeni nesil silah sistemlerinin ve ileri 

teknolojilerin transferi yapılmaması askeri gücü olumsuz yönde etkilemektedir.     

5.3. Dış Politikaya ilişkin mütalaa 

Türkiye NATO ve Avrupa Konseyi üyesidir, AB’ye dâhil olmamakla birlikte şimdiye kadar 

imzaladığı karşılıklı anlaşmalar nedeniyle kendisini AB mevzuatının büyük kısmı ile 

bağlamıştır. Türkiye Ortak Pazar ile de anlaşma imzalamıştır. Bu nedenlerle Türkiye NATO 

ve Avrupa Konseyi ile tüm mevzuata ve imzaladığı anlaşmalar ile kısıtlı olmak üzere AB 

mevzuatına uymak zorundadır. Bunlara uyulmadığı takdirde ülkemiz dış politikada dar 

boğaza girecektir. Kendini korumak üzere yapabileceği işlemler; 

- NATO’da kendi çıkarlarına uygun olmayan kararlara katılmamak, 



- İmzaladığı anlaşmalarda belirtilen konular dışında AB’nin kararlarına kendi çıkarları 

doğrultusunda ayrıca karar vermek, 

- Ortak Pazar ile ilgili olarak yine kendisini bağlayıcı olmayan ve daha sonra çıkacak 

uygulamalar konusunda çıkarları doğrultusunda karar vermek, 

- NATO üsleri ile ABD üsleri konusunu ayrı ele almak ve ABD üslerinin kullanımı 

konusunda mevcut ikili anlaşmalar dışına çıkan taleplere karşı çıkmak, 

- Kıbrıs Rum Kesimi ve Ermenistan ile ilgili ABD ve AB taleplerine karşı çıkmak olmalıdır.  

Özellikle Irak, Suriye, İran ve Libya konusunda Türkiye coğrafi konumu göz önüne alınarak 

ABD ve Batı ülkelerinin taleplerini kendi menfaatleri doğrultusunda karar vermek zorundadır. 

Aksi takdirde ülkemiz komşuları ile ilişkilerinde yıllarca sürebilecek ciddi ekonomik ve siyasi 

sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir. 

Dış Politika uygulamalarının ülkenin iç politikasına karıştırılması oldukça tehlikeli bir 

durumdur. İç politikaya yönelik yapılan açıklamalar ve uygulamalar ileride dış politikamızda 

sorunlara yol açmaktadır. Özellikle üst düzey yöneticiler bu tip açıklamalardan kesinlikle 

kaçınmalıdırlar.   
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