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ÖZET

Suriye savaşından kaynaklanan ve Avrupa-Atlantik düzenine de meydan 
okuyan sorunlar Avrupa Birliği (AB) ile Kuzey Atlantik İttifakının (NATO) 
güvenliklerinin Türkiye ile nasıl da karşılıklı bağımlı olduğunu göstermekte-
dir. Tüm bu aktörlere yönelen kitlesel göç akınları, kara ve deniz sınırlarının 
güvenliği ve terörle-mücadelede Avrupa-Atlantik işbirliğinin gerekliliğini or-
taya koymaktadır. Bu araştırma, AB, NATO ve Türkiye’nin mülteciler ve sınır 
güvenliği gibi önemli konularda nasıl işbirliği yapabileceklerini irdelemeyi 
amaçlamaktadır. AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması her ne kadar 
Avrupa’ya yasadışı mülteci akınlarını önemli ölçüde önlediyse de halen ilgili 
taraflar ve bölge ülkeleri için etkin ve sürdürülebilir anlaşmalara olan ihtiyaç 
devam etmektedir.

Suriye’de süregelen çatışmalar, böylesi hibrit stratejilerin sahadaki sınır-
ları şiddetle zorladığını ve istenmeyen sonuçlara yol açtığını göstermektedir. 
Çeşitli terör örgütleri ve bunların yerel uzantılarının artan hibrit kapasiteleri de 
bu sorunların önemli göstergelerindendir. Bu bağlamda, Avrupa-Atlantik me-
kanizmalarının birbirinden kopukluğu göze çarpmaktadır. Uluslararası politi-
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kada eylemlerin sözlerden daha güçlü etkiye sahip olduğu ilkesinden hareketle 
AB ve NATO ancak hareketleriyle örnek teşkil ederek anlamlı bir yol gösteri-
cilik yapabilir. Araştırmanın ön bulguları göstermektedir ki bölgesel işbirliği 
ve dengeli yük paylaşımı bütün etkin önlemlerin temelini oluşturmaktadır hem 
AB hem de NATO ve Türkiye için. Alternatif olarak, AB’nin kısa dönemlik 
öngörüsüz yaklaşımları hem AB’yi daha da yalnızlaştıracak hem de Avrupa 
güvenliğini hem denizden hem karadan daha da saldırıya açık hale getirme 
tehlikesini beraberinde getirecektir. Bu nedenle, stratejik ihtiyaçlarımız poli-
tikalarımızı yönlendirmelidir. Avrupa güvenliğinin son ihtiyacı olan mesele 
Avrupa-Atlantik yapılarında bir başka çatlağın daha ortaya çıkmasıdır. Güveli-
ğin bölünmezliği (‘indivisibility of security’) bağlamında hibrit tehditlere karşı 
karada olduğu kadar denizden de etkin mücadele stratejilerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Mültecilerin ve teröristlerin artan deniz yolu kullanımları, bu 
gerekliliğin aciliyetini daha da arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: deniz güvenliği, Avrupa-Atlantik işbirliği, terör-
le-mücadele, mülteciler, hibrit tehditler

GIRIŞ

Ülkenin sınırları, vücudun bağışıklık sistemi gibidir. Sınırların iyi kontrol 
edilememesi de bağışıklığın zayıflamasına benzer şekilde ülkeyi çeşitli sını-
rı-aşan (transnational) tehditlere açık hale getirme riskini arttırmaktadır. Günü-
müzde daha da hibrit bir yapı kazanan bu tehditler arasında artan yasadışı göç 
ve insan kaçakçılığı, uluslararası terörizm, organize suçlar ile salgın hastalıklar 
sayılabilir. 

Sınır güvenliği dediğimizde öncelikle kara sınırları akla gelir. Son dö-
nemde ise duvarlar örerek sınırların güvenliğinin sağlanabileceği gibi indir-
gemeci yaklaşımlar yaygınlaştı. Örneğin, ABD’de Trump’ın Meksika sınırına 
duvar projesi Avrupa’dan da eleştiriler aldı. Fakat AB de kendi duvarlarını ör-
meye başladı. Fortress Europa olarak pazarlanan bu yaklaşımda Avrupa mu-
hafaza edilmesi gereken bir kaleye benzetilmiştir. Bu kapanmacı yaklaşımın 
sonucunda ise AB, İspanya’dan Macaristan’a Estonya’dan Yunanistan ve Bul-
garistan’ın Türkiye ile olan kara sınırlarına uzanan geniş bir yelpazede sınır 
duvarlarının inşasını finanse etmiştir. (Bkz. Harita-1)
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Harita-1: Avrupa’ya karadan ve denizden göç rotaları ve AB-destekli sı-
nır duvarları. 

Kaynak: https://www.businessinsider.com/map-refugees-europe-mig-
rants-2016-2 

Latin Amerikalı uyuşturucu kaçakçılarının denizaltılar kullandığı bir dün-
yada duvarlar örmekle sınır güvenliğinin sağlanabileceğini düşünmek gerçekçi 
değildir. Avrupa’ya son dönemde yönelen mültecilerin de artarak deniz yolun-
dan gelmesi sınır güvenliğinin karadan olduğu kadar denizden de sağlanması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Denizden gelen sınır-aşan tehditlere karşı da 
duvar indirgemeleriyle hazırlıklı olmak mümkün görünmemektedir. Örneğin, 
son dönemlerde Doğu Akdeniz’de NATO üyesi Türkiye’yi de dışlayarak sa-
dece birkaç AB-üyesiyle girişilen IRINI gibi operasyonlar deniz güvenliğini 
(maritime security) sağlamaktan ziyade bazı üyelerin dar çıkarları için AB’yi 
kullanmasından öteye gidememiştir. Dahası bu tür eylemler AB’nin itibarına 
ve NATO’nun da ittifak olarak bütünlüğüne zarar verdiğinden müttefiklerin 
olası işbirliğini de zorlaştırmaktadır. Sınır-aşan ve hibrit karaktere sahip bu 
tehditlerle mücadelenin başarılı olması ancak etkin bir uluslararası işbirliği ile 
mümkündür. Bu işbirliğin zorlaşması ise bütün müttefiklere yönelen güvenlik 
risklerinin daha da artması yol açmaktadır. Bu nedenle, son dönemde Fransa 

https://www.businessinsider.com/map-refugees-europe-migrants-2016-2
https://www.businessinsider.com/map-refugees-europe-migrants-2016-2
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ve Yunanistan öncülüğündeki denizlerde haydutluğa varan faaliyetler yalnızca 
üyesi oldukları AB ve NATO’ya değil aynı zamanda kendi güvenlikleri için 
de ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Geçtiğimiz aylarda Yunanistan’ın Moria 
mülteci kampında çıkan yangın ve insanlık dramı, Fransa’da artan terör saldı-
rıları ve İslamofobi bu özünde hatalı politikaların acı meyveleri olarak kendi 
ülkelerinin de güvenliğini tehlikeye attığının göstergesidir.

1. Yasadışı Göç, Sınır ve Deniz Güvenliği 

Günümüz göçlerinin geçmişle benzer yanları olduğu kadar önemli öl-
çüde farklı olduğunu da teslim etmek lazım. İkinci Dünya Savaşı’ndakilere 
hatta Balkanlar’daki göçe göre günümüz göçleri çok daha fazla tehlike ve 
tehditleri barındırıyor. Bu güvenlik olarak anlaşılabilir. Burada genel olarak 
tehlike, İngilizce tabiriyle “danger”, tehdit de “threat” olarak yorumlanabilir. 
Türkiye’deki en büyük mülteci dalgası –ki İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en 
büyük mülteci dalgası- Suriye’dendir, küresel olarak da bu örnek olarak veri-
lebilir. Örneğin; bazı salgın hastalıkların tekrar ortaya çıkması bir tehlikedir. 
Fakat tehdit daha çok organize suç, terörizm, radikalleşme bağlamında doğru-
dan güvenlik (security) boyutunu kapsayan meselelerdir. Uluslararası politika 
boyutundan baktığımızda Amerikalıların şöyle bir sözü var: “İyi sınırlar iyi 
komşular yapar.” Ülkenin sınırlarını korumak sadece topraklarını korumak de-
mek değildir. Denizdeki sınırların korunması da ülkeyi korumanın önemli bir 
boyutunu oluşturmaktadır.   Buna ilaveten, devleti devlet yapan unsurlardan 
biri toprak ama diğeri de nüfustur. Bu bağlamda da nüfustan insani güvenlik 
kavramı da öne çıkıyor. Yine İngilizce kavramıyla “human security” dediğimiz 
bir kavram. Dolayısıyla artık sınır güvenliği sadece belli bir toprağı korumak 
değil, o ülkenin nüfusunu korumak için de önemli bir husus haline gelmekte-
dir. Bunu hem sağlık olarak hem de çeşitli gayrinizami tehditlerden korumak 
olarak düşünülebilir. Buna organize suç, sınırı aşan suçlar (transnational cri-
mes), sınırı aşan terörizm (transnational terorism) de deniyor. Bu tehditlerden 
korunmak da önemli bir mevzu. Mültecilere ne denirse densin; kaçak, düzen-
siz göçmen, yasadışı göçmen, en nihayetinde karşımızda tam olarak kavram-
laştıramadığımız bir durum ortaya çıkıyor. Günümüzde dünyada tam olarak 
herkesin üzerinde mutabık olduğu başka hangi kavramın bir tanımı yoktur? 
Terörizmin yoktur. Dolayısıyla burada bir çeşit “hibrit” tehdit oluşumuyla kar-
şı karşıyayız. Birbiriyle iç içe geçmiş durumdadır. Bir mülteci kaçarken ba-
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zen kimliğini unutabilmekte veya unuttuğunu söyleyebilmektedir. Dolayısıyla 
önümüzde siyahtan beyazdan daha çok, gri bir alan vardır. Bu gri alanın ne 
olduğunun farkında ve bilincinde olmak gerekmektedir. Günümüzde bu kav-
ramlara ne denirse densin, bu durumun güvenlik tehdidi olduğu ve gayrinizami 
bir güvenlik tehdidi olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Uluslararası ilişkilerde politikanın çok temel bir kaidesi var: Eylem 
söylemden önce gelir! Yani atalarımızın dediği gibi “Aynası iştir kişinin lafa 
bakılmaz.” Yani siz İtalya’da mültecileri kurtardığı için bir İspanyol kaptan 
itfaiyeciyi hapse atılması insan hakları çerçevesinde tartışmalara neden olmak-
tadır. Bütün bunlar bir vitrin tazeleme olarak görülmektedir. Sınır güvenliği 
sadece devlet ve toprak güvenliği olarak değil aynı zamanda modern tabiriyle 
insani güvenlik için de önemli bir husustur. İnsani güvenlik derken genelde 
göç çalışmaları üzerine eğilenler bu durumu mültecinin güvenliği olarak de-
ğerlendirmektedir. Mülteci ve göç çalışmaları üzerine yürütülen çalışmalar da 
önemlidir. Ama mültecinin geldiği ülkenin insanının güvenliği de önemlidir. 
Bu uzun vadede esasında, mültecilerin o topluma entegre olabilmeleri için de 
önemlidir. Çünkü bir güvenlik kaygısı ortaya çıkarsa ondan sonra bu entegras-
yon da çok zorlaşacaktır.

Amerikalıların şöyle bir tabiri vardır: “Kemerinizi takın, çarpıyoruz.” 
İşte bu “Mülteciler geliyor, duvarlarınızı örün” ifadesine karşılık gelmektedir. 
ABD’nin de AB’nin de özetle: “Mültecileri biz ne olursa olsun dışarıda tuta-
lım” yaklaşımının devam ettiği görülmektedir. Yani bu her ne kadar lafızda, 
hukukta, insan hakları diye geçse de işin özünde bu sorunu mümkün olduğu 
kadar dışlamak, baypas etmek – bunun da yine güzel tabiriyle; “outsourcing” 
yatmaktadır. Yani kimin için outsourcing? Türkiye’ye outsourcing. Dolayısıy-
la bütün AB’yi düşünüldüğünde 28 üye ve dünyanın en gelişmiş bloğudur. Her 
birinin de kişi başı geliri Türkiye’nin iki, üç katı olmasına rağmen Türkiye’nin 
dörtte biri kadar, yani bir milyon kadar mülteci barındırmaktadır. Türkiye’de 
bu sayı dört milyonu geçmektedir. Burada da bir dengesizlik veya dengesiz 
bir yük paylaşımı bulunmaktadır. Bu yük paylaşımının ekonomik boyutu hep 
görülüyor, dillendiriliyor ki bu durum önemli bir durum olmakla beraber AB 
Türkiye’ye daha çok destek vermelidir. Fakat bir de bunun çok önemli bir 
insani güvenlik boyutu vardır. Çünkü bu tehdit ülkenize geldiğinde bahsedilen 
bu gayrinizami tehditler -terörden organize suça, radikalleşmeye, sağlık sal-
gınlarına kadar- en az dört kat, daha riskli bir hale gelmektedir. 
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Suç oranlarıyla ilgili olarak, toplantılarda güvenlik yetkililerinin paylaştı-
ğı üzere; kamuoyuna yansıdığının aksine yüksek suç oranları görünmemekte-
dir. Kamplaşma ile kayıt altına alma arasında nasıl bir ilişki vardır? Özellikle 
gayrinizami göç konusunda önemli bir sorun söz konusudur. Bir; kayıt altına 
almak gerekmektedir. Türkiye’de tam olarak kaç kişi olduğu bilinmiyor. İki; 
suçluların kayıt altına alınma oranını bilinmiyor. Yine Emniyetle ilgili çoğu 
kaynak demektedir ki, suçların çoğu kendi aralarındaki alacak verecek gibi 
mevzulardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla burada böyle bir zincir oluşmuş 
bulunmaktadır. O yüzden sadece kamplardaki sayıyı söylerseniz çok cüzi bir 
rakam ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, ‘iceberg’in’ görünen yüzü bile değildir. 
Daha doğrusu büyük bir dağın başındaki kar gibidir. Dağı oluşturan başka et-
menler bulunmaktadır. Dolayısıyla burada bir kayıt altına alma sorunu vardır.

 

2. Teknoloji ve Hibrit Tehditlerle Mücadelede Avrupa-Atlantik  
 Işbirliği

Yasadışı göç, terör gibi sınır-aşan hibrit tehditlerle mücadelede ulusla-
rarası işbirliği hayati önem taşımaktadır. Başta AB buna uymamaktadır. Bir 
milyon Suriyeliyi göçmenin bile zorlukla kabul edilmesine rağmen kota sis-
temi vardır. Burada Avrupa ülkeleri, göçmenlerin çeşitli ülkelere paylaştırıla-
cağı ve rakamlarla daha ayrıntılı bilinebileceğini açıklamaktadır. Almanya ve 
İsveç dışında hiçbir Avrupa ülkesi üzerine düşeni aldığı gözlenmemiştir. Tabii 
Akdeniz’e kıyıdaş olan Yunanistan, İtalya, İspanya gibileri ülkeler buna dahil 
değildir. Bu ülkeler hali hazırda Türkiye gibi ama AB ülkesi. Bu ülkelere de 
gelen düzensiz göçmenlerin önemli bölümü deniz yolundan gelmektedir. Bu 
durum da Avrupa güvenliği için denizlerin artan önemine işaret etmektedir. 

Karadan ve denizden sınır denetimleri gerekmektedir. Bilindiği üzere 
Türkiye ve gittikçe de artarak Avrupa, terör ve kaçakçılık tehditlerine maruz 
kalmaktadır. İlk etapta özellikle teröre karşı teknolojik tedbirlere ağırlık ve-
riliyor. Burada bu sistemler kullanılıyor? Türkiye’nin sınır güvenliğinde ileri 
teknoloji kullanımını uzmanlar şöyle özetliyor: 

Kamera sistemlerini çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bunun yanın-
da çok çeşitli sensör tipleri kullanıyoruz. Karadan gözetleme radarları kulla-
nıyoruz. Çeşitli sensörler, sismik algılayıcılar yerleştiriyoruz ve bunları belli 
merkezlerden sürekli izliyoruz. Teknolojik olarak bunlar izleniyor, videolar, 
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görüntüler kayıt altına alınıyor, gerektiğinde replay ediliyor, bir olay gerçek-
leştiğinde gerektiğinde nasıl gerçekleşmiş diye incelenebiliyor, hukuki deliller 
bulunabiliyor. Bütün batı ve doğu sınırlarımızda neredeyse entegre bir şekil-
de bu tamamlanmak üzere çalışmalar yapılıyor. Daha zamana ihtiyacımız var. 
Fiziksel bariyerler nasıl güneyde tamamlandıysa, doğuda, batıda, güneyde de 
elektronik tedbirler tamamlanıyor. Bizim entegre bir vaziyette insan hatasını 
minimize edecek bir şekilde çeşitli ileri teknoloji görüntü işleme teknikleri içe-
ren uyarı sistemlerimiz var. Operatör görmese de bir hareketi algılayan, uyaran 
sistemlerimiz var. Bizim terör tehdidimizde sadece hareket de yeterli olmuyor. 
Terörist çok çok yavaş hareket edebiliyor belli noktalarda. Onlara karşı de-
ğişikliği tespit eden algoritmalarımız, yazılımlarımız var. Çok çeşitli kamera 
tiplerimiz var. Gündüz gören, gece gören kameralarımız var. Siste daha iyi 
görev yapan Short Wave Infrared kameralarımız var. Bunlar hep bir mantık 
çerçevesinde bütünleşik olarak kontrol ediliyor, kuruluyor. Terör tehdidi olan 
bölgelerde uzaktan komutalı silah sistemleri de kuruyoruz. (Tanju Karagöz, 
STM, s. 144)

Avrupa’dan bir örnek vermek gerekirse, İspanya, çok uzağında olmasına 
rağmen Fas’ta çeşitli kamplar kurmuş. Bu erken haber alma hakkı anlamında 
tartışılmaktadır. Gerçekten insani durumu olan varsa elbette... Ama halis ol-
mayan niyetlerle gelen varsa daha Türkiye sınırına gelmeden tedbir alınması 
gereklidir. Bu bağlamda, yasal olarak da kaçakçılık ve diğer tehditlerle mü-
cadele anlamında sınır birliklerinin yetkilerinin artırılması da somut bir öne-
ri olarak sunulabilir. Bunun için de Avrupa ülkelerinin ne dediğinden ziyade 
ne yaptıklarına bakıp ona göre stratejiler geliştirmek daha gerçekçi olacaktır. 
Burada da karşımıza Avrupa’da yaygınlık kazanan entegre-ağ sınır güvenliği 
sistemleri (network) çıkıyor. Bu sistemlerin, Türkiye uygulamalarını uzmanlar 
şöyle özetliyor:

Bizim sınır birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sıfır değil. Oldukça iyi 
imkân ve kabiliyetleri var. Bizim sınır güvenliğiyle ilgili çalışmamız entegre, 
birbiriyle konuşan ve bütünleşik bir sistem. Birçok sensör sistemi var ama bir-
birinden bağımsız olarak çalışıyorlar. Bu sınır güvenlik sisteminin en büyük 
özelliği bir network yapısı ve belli bir mantık silsilesi içerisinde birbiriyle bü-
tünleşik çalışan bir sistem olması. Yoksa tabii ki Türkiye’nin sınırdaki birlik-
lerinin, güvenlik güçlerinin teknolojik kabiliyetleri var. Türkiye’nin elektronik 
anlamda sınırlarının güvenliği yok demek çok büyük bir haksızlık olur. Bunlar 
var ama bizim yapacağımız şey bütünleşik entegre sistem mimarisini kurmak. 
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İleride ne tür sensör eklerseniz ekleyin ona cevaz verebilecek genişleyebilir 
bir altyapısı olacak. Modern bir altyapısı olacak. (Tanju Karagöz, STM, s.149)

Uluslararası politikada eylem söylemden daha güçlü konuşur. Bu durum-
da buna bakılması gerekmektedir. Avrupa’nın ne dediğine değil de ne yaptığına 
bakılmalı ve bu konuda da AB, insan haklarını sadece konuşmaktadır. Uygu-
lama mülteciler konusunda biraz farklı. Şöyle bir durum sözkonusu: Mülteci-
lere karşı açık olalım dendiğinde, burada AB’nin pratikte Türkiye’ye söz ettiği 
gibi, “Siz kapılarınızı açın, bunlara ev sahipliği yapın ve bunların Avrupa’ya 
geçmesini “Geçici koruma statüsü altındaki insanlar elbette entegre edilsin 
ama entegrasyon adı altında bu insanlar gittikçe kalıcı hale mi geliyor? Bu bi-
rinci sorudur. İkincisi, AB ülkeleri Türkiye’den ekonomik olarak daha zengin 
olan ülkelerdir. Bu anlamda Türkiye’ye daha çok destek vermeleri gerekmez 
mi? Bunu yapmak, hem Türkiye’ye bu insanların entegrasyonunu kolaylaş-
tırır hem Avrupa’nın da bize ders vermekten öte, elini taşın altına koymasını 
sağlar. Avrupa’nın sadece katkı vermesi değil de aynı zamanda mülteci alması 
gerekir. Bu bağlamda, eğer burada bir yük paylaşımından bahsedeceksek, bu 
dengeli ve sürdürülebilir olmalı! AB ülkeleri Türkiye’den kişi başına GSMH 
(GDP) oranı bakımından daha zengin olan ülkelerdir. Dolayısıyla iki, üç katı 
kadar mülteci almasalar bile en azından Türkiye’nin aldığı toplam mülteci-
nin yarısı kadarını almalılar, geri kalanlar için de Türkiye’ye destek olmalılar. 
Bunlar olmadan AB’nin bize vereceği nasihatlerin, söylemlerinin, raporlarının 
çok bir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. 

AB’nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex operasyonlarının arttığını 
ve yeni bir Avrupa ordusu tartışmalarının, sınır kuvveti, sınır muhafaza kuv-
veti çerçevesinde şekillendiğini görülmektedir. Yalnız, Frontex AB üyeleri 
için var. Hatta “Fortress Europa” deniyor ve Türkiye bunun bir parçası değil. 
Frontex’in etkinliği arttıkça, denizlerdeki ölümlerin arttığını görülmektedir. 
Yani burada da görülmektedir ki yine AB’nin uygulamada insan haklarından 
öncelikli kaygıları var veya pratikte böyle hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. 
Frontex birlikleri İtalya’da, İspanya’da, Yunanistan’da artmıştır; buna paralel 
olarak denizlerdeki ölümler de artmıştır. Türkiye bu anlamda işbirliği süre-
ci yürütebilir. Uluslararası işbirliği desteklenmeli, ancak ve ancak bu işbirliği 
karşılıklı olmalıdır. Dengeli yük paylaşımı, sürdürülebilir ve halis niyetlerle 
bir işbirliğinin gerçekleşebilmesi için gereklidir.
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Harita-2: Avrupa’ya karadan ve denizden göç rotaları ve AB-destekli sı-
nır duvarları. 

Kaynak: http://www.iata.org/ 

3. Doğu Akdeniz’de Bölgesel Işbirliği ve Türkiye

Doğu Akdeniz’de Libya ile deniz sınırları olması bakımından, Türkiye 
ve İtalya’nın hem ortak kaygıları hem de ortak çıkarları mevcut olduğu için 
işbirliği konusunda İtalya ön plana çıkmaktadır. Çatışma bölgelerinden gelen 
mültecilerden organize suçla ve terörle mücadeleye kadar iki ülkenin zaman-
lı işbirliği yapmasını gerektiren hayati güvenlik sorunları bulunmaktadır. Bu 
bağlamda, AB, hem Türkiye’yi hem de kurucuları arasında yer alan İtalya’yı 
mülteci akınlarında ve sınır güvenliğinin tesisinde yalnız bırakmıştır. Buradan 
hareketle, Doğu Akdeniz’in bu iki önemli devletinin sınırı-aşan sorunların çö-
zümünde işbirliğine gitmesi beklenebilir. İtalya’nın Libya’daki Ulusal Muta-
bakat Hükümetiyle (UMH) görüşmesi ve bölgesel sorunlar konusundaki işbir-
liği arayışları bu doğrultuda atılmış yerinde adımlar olarak değerlendirilebilir. 

http://www.iata.org/
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Türkiye, Doğu Akdeniz’de bölge ülkesi olduğu için haklı olarak güvenlik 
kaygıları ve münhasır ekonomik bölge gibi milli menfaatleri bulunmaktadır. 
Tüm bunlara ilaveten, BM’nin tanıdığı UMH’nın resmen davet ettiği ülke 
olarak Türkiye, Libya’nın bütünlüğünden yana ve bu amacı askeri gerilimi 
tırmandırmak yerine siyasi ve meşru kanallar yolu ile sağlamaktadır. Diğer 
ülkelerin varlığı ise uluslararası hukuk ve çeşitli anlaşmalar açısından sorgu-
lanmaktadır. Nitekim Mısır Parlamentosu’nun askeri müdahale kararını BM 
kınadığını, AB’nin ise gerginliği tırmandırmama noktasında uyardığını görül-
mektedir.

Libya’da bir yangın var ancak hiçbir aktör tarafından Libyalıların ne iste-
diği diye sorulmamaktadır. Literatür gösteriyor ki, Libyalılar ilk olarak birlik 
istemektedir. İkinci olarak, bunu, barışçıl bir şekilde istemekte ve de Libyalı-
lar ‘ikinci bir Sisi’ istememktedir. Dış müdahaleler bu gerçekleri göz önünde 
tutması çatışmaların sonlanması bakımından önemlidir. Yeni nesil savaşlar 
öğretiyor ki: uluslararası müdahalede bulunan aktörlerin sayısı arttıkça barış 
gecikmektedir. Barışın tesisi geciktikçe savaş, daha da çok uzuyor, müdahale 
zorlaşıyor, savaş ortamından beslenen çıkar grupları türedikçe çatışma kendi 
kendini besler hale geliyor. Burada, birçok müdahil aktörün temel kaygısının 
uluslararası hukukun sağlanması ve Libya halkının huzura kavuşması olmadı-
ğını da sahadaki hareketleri ispatlamaktadır. Bu nedenledir ki Libya gibi çatış-
malarda uluslararası kuruluşların etkinliği hep sınırlı kalmıştır. 

Tüm bu gelişmeler, Türkiye için uluslararası hukuktan kaynaklanan hak-
larının tecellisi için hazırlıklı olmayı gerekli kılmaktadır. Kıbrıs’tan Libya’ya 
Türkiye, haklarının hukuki tescilini fiili kontrol ile de desteklemelidir. Osman-
lı’dan kalan önemli bir düsturun da ‘gidemediğin yer senin değildir’ olduğu 
düşünüldüğünde, Türkiye’nin haklı egemenliğini sürdürülebilir kılmak için 
de ticari, askeri ve sivil tüm hazırlıklar zamanlı yapılmalıdır. Tarih gösteriyor 
ki, uluslararası hukuk açısından sadece tescil yeterli bir sonuç vermemektedir. 
Kıbrıs sorunu bunun için yerinde bir örnek olarak verilebilir. Türkiye, ulusla-
rarası hukuktan doğan haklarını ve milli menfaatlerini BM’ye tescil ettirmeli 
ve ilgili meşru taraflarla müzakerelerini sürdürmelidir. Tüm bunları yetersiz 
geldiği durumlarda da gerektiğinde askeri güçle haklarını savunmaya hazır ol-
malıdır çünkü sahada ancak bunun karşılığı vardır.

Gerekli resmi adımlara ilaveten sadece askeri ve sivil çalışmalarla de-
ğil, akademik çalışmalarla Türkiye, deniz güvenliği ve deniz araştırmaları 
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konusunda ilerlemeli ve menfaatlerini desteklemelidir. Dış politika ve milli 
menfaatler, iç siyasetin dışında kalacak şekilde, partiler-üstü bir tutumla ele 
alınmalıdır.

Libya’daki boşluğu Türkiye dolduramazsa başka ülkeler tarafından dol-
durulacaktır. “Libya’ya gidersek bizim kıyılarımıza da başkaları gelir” söylemi 
baştan yanlıştır. Libya’da ön plana çıkan Fransa ve İtalya’nın şirketleri Kıbrıs 
açıklarında da enerji arama çalışmalarına girişmektedirler. Üstelik de bunun 
uluslararası hukuk tarafından statüsü tescil edilmemiş alanlarda yapmak su-
retiyle de bölgede yeni çatışma risklerini arttırmaktadırlar. Bu riskler, bölge 
ülkeleri için olduğu kadar AB ve Türkiye’nin de üye olduğu NATO için de 
ciddi riskler taşımaktadır.

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz’de ve Libya’daki kargaşalar yakın zaman-
da bitecek gibi durmadığından Türkiye uzun bir maratona hazır olmalıdır. Bu 
süreçte, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar için Türkiye, uluslararası 
kuruluşlar nezdinde girişimleri zamanlı yapıp, ilgili süreçlerin de siyasi, askeri 
ve ekonomik olarak takipçisi olmalıdır. Bunu, ambargolar gibi dış sınırlama-
lardan mümkün olduğunca etkilenmeden yapabilmek için de Türkiye için yerli 
ve milli savunma sanayinin önemini bir kez daha gündeme gelmiştir.

SONUÇ

Küresel ölçekte değerlendirildiğinde Avrupa-Atlantik bölgesinde yer alan 
devletlerin teknoloji odaklı sınır güvenliği uygulamalarında önde olduğu göz-
lemlenmektedir (Bkz. Harita-2). Bu bölgenin güvenliğinde öne çıkan AB ve 
NATO gibi uluslararası örgütlerin de üyelerinin bu sınır güvenliği ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için dönüşümleri söz konusudur. Bu dönüşümlerin başlıca-
ları teknoloji ve deniz güvenliği alanlarında öne çıkmaktadır. Deniz güvenli-
ğinde olası ihtilafları ve beraberindeki güvenlik risklerini de minimize etmek 
için NATO, AB’den daha kapsamlı bir platform sunmaktadır. Avrupa güvenliği 
için hem karadan hem denizden önemi daha da artan Türkiye’nin de tam üyesi 
olması NATO’nun Avrupa güvenliği için de önemli imkanlar sunabileceğinin 
göstergesidir. Netice itibariyle güvenliğin bölünmezliği (indivisibility of secu-
ity) ilkesinden de hareketle hem karada hem denizde müttefikler aynı gemi-
dedir: ya hep birlikte güvendedirler ya da hepsi ayrı zamanlarda da olsa artan 
güvenlik riskleriyle karşılaşabilirler. 
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