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Türkiye, Dış Güvenlik ve NATO 
Doç. Dr. Fahri Erenel-İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi  
 
Türkiye uzun süredir bekasına yönelik çeşitli güvenlik tehditleri ile 
uğraşmaktadır. İbn-i Haldun’un  “Coğrafya Kaderdir” sözünü tersine çevirmeye 
çalışan Türkiye tehditlere yönelik farklı stratejilerle mücadelesini 
sürdürmektedir. 
 
Türkiye, bekasına yönelik tehditlerle mücadelesinde NATO’yu yanında 
görememesi, beklediği desteği alamaması, geleneksel olarak NATO ekseninde 
şekillendirdiği güvenlik konseptinde değişikliğe gitmesine yol açmış ve güvenlik 
konsepti’ni  yeni bir savunma vizyonu ile şekillendirmiştir. 
 
Artık Türkiye’ye yönelik tehditler mümkün olduğunca sınırların ötesinden 
karşılanmaktadır. Türkiye; Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne karşı yürütülen 
mücadele, Suriye’de yürütülen operasyonlar, Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerimizden 
asla taviz vermeme, Doğu Akdeniz’de her türlü tehdide, Milli Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un İstiklal marşında belirttiği gibi “Arkadaş! Yurduma alçakları 
uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.” ile verilen görevi 
yerine getirecek şekilde amansız devam eden bir mücadele ile, Ege Denizinde 
Türkiye’nin karşısına asla yalnız çıkamayan Yunanistan’ın oldu bittilerine karşı 
geçit vermeyen güvenlik stratejileri ile, Libya’da haklının yanında sürdürülen 
mücadele ile, Azerbaycan’ın, katil ve üstelik çocuk katili bir ülke olan ,başkalarının 
verdikleri ile ve atıklarla geçinmeye çalışan, sahiplerinin sesi Ermenistan denilen 
devlet ile mücadelesinde her koşulda desteğinde olarak, sınır ötesinde ihtiyaç 
olan ve menfaatlerimizin gerektirdiği ülkelerde üs bölgeleri açarak, ihtiyaç olan 
ülkelere maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, bilim, kamu ve savunma 
diplomasisinin gereklerini yerine getirerek yeni güvenlik konseptini uygulamaya 
devam etmektedir. 
 
NATO, soğuk savaş sonrası kendisine aradığı yeni görevleri tam olarak 
bulamamaktadır. Son toplantıda hedef tahtasına bir kez daha Rusya oturtulmuş 
ve planlar bu hedefe göre yenilenmiştir. Bir sonraki toplantıda ise bu toplantıda 
altyapısı hazırlanan Çin’in oturtulacağı kesin gibidir. Diğer hedefler ise İran, Kuzey 
Kore gibi devletlerdir. Bu devletler NATO’nun değil, ABD’nin hedefleridir. ABD 
artık kendi kuvvetlerini asgari düzeyde kullanarak NATO’nun bu devletlere 
müdahale edecek şekilde görev alanını genişletmeye çalışmaktadır. Afganistan 
ilk, ancak başarısız bir NATO müdahalesi olmuştur. Günümüzde ABD, NATO’yu 
dışlayarak terörist ilan ettiği Taliban’ı terör listesinden çıkararak görüşmeler 
yapmış ve anlaşma imzalamıştır. ABD’nin hedefi, İsrail ile işbirliği yapan ,Mısır, 
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Ürdün, BAE ve Suudi Arabistan’ı İsrail ile birlikte NATO kapsamına alarak İran’a 
karşı konumlandırmak ve Rusya’yı güneyden kuşatmak, kurmaya çalıştığı 
garnizon devletleri de NATO güvenlik şemsiyesi altına alarak dokunulmazlık 
kazandırmak ve Büyük Ortadoğu Projesini gerçekleştirmede NATO’nun işbirliğini 
sağlamaktır. Benzeri durum, Uzak Doğu’da Çin’e karşı, yine NATO şemsiyesi 
altında, Çin’e dur diyecek ve Çin’in güneyden kuşatılmasına katkı sağlayacak 
hamleler ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
 
Bir sonraki aşamada ise ABD, yine Çin’in Afrika’da giderek artan ağırlığına karşı, 
Afrika’da birçok eski sömürge sahibi olan ve Afrika’yı iyi tanıyan Fransa’yı da 
yanına alarak başta Kuzey Afrika olmak üzere, Afrika üzerinde NATO’nun görev 
alanını genişleterek ve Afrika’dan da birkaç güçlü ülkeyi NATO kapsamına alarak 
Afrika üzerinde de tam hakimiyeti sağlamayı hedeflediği düşünülmektedir. 
 
Yine Arktik içinde Rusya ile, Uzay’da Çin ve Rusya ile yalnız başına mücadele 
edemeyeceğini değerlendiren ABD’nin bu alanları da NATO görev alanı 
kapsamına aldırması yönünde çaba göstereceği beklenmelidir. 
 
ABD, artık eskiden olduğu gibi tek başına hegemonik güç olamayacağını çok iyi 
bilmektedir.2025 yılında “Yapay Zeka” alanında dünya’nın en iyisi olma 
hedefinde ki Çin ile teknolojik yarışta sürekli geri kalmaktadır. Çin’in Silahlı 
Kuvvetlerini hızla geliştirdiği düşünüldüğünde ABD’nin bu tür arayışlarda 
bulunması normal karşılanabilir. 
 
NATO, kapsamında ABD’nin bu tür girişimlerine karşı çıkacak güç 
bulunmamaktadır. NATO’ nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron Fransa’sı 
mı,2 nci dünya savaşı sonrası güç kısıtlamasına tabi olan Almanya’mı, Brexit ve 
Pandemi etkileri nedeniyle zor günler geçiren İngiltere mi ABD’ye dur diyecektir. 
ABD’nin yukarıda belirtilen hedeflerini gerçekleştirmede her ne kadar NATO’da 
kararlar oy birliği ile alınsa da karşısında durabilecek bir güç bulunmamaktadır. 
 
Kolektif örgütler diğer uluslararası örgütler gibi işlevlerini büyük ölçüde 
tamamlamışlardır. NATO’da bu kapsamdadır. Günümüzün çevik tehditlerine 
reaksiyon gösterecek organizasyon yapısında değildir. Ya ABD’nin hedeflerine 
destek sağlayacaktır ya da yok olacak ve ABD’nin istediği gibi şekillenerek yeni 
bir güvenlik örgütü yapılanmasına geçilebilecektir. 
 
Türkiye, NATO’dan umudunu kesmiş durumdadır. Güvenlik planlamalarında asla 
NATO’ya güvenmemektedir. Ancak var olduğu sürece askeri açıdan olmasa da 
siyasi açıdan NATO ‘da kalmakta fayda olacaktır. Ancak,bu durumda da dengeyi 
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sağlayabilmek zor olacaktır.S-400 dışında karşımıza F-35’lerin verilmesinin 
durdurulması ile yeni nesil savaş uçağı ihtiyacı çıkacaktır. Sık sık ambargo koymak 
durumları nedeni ile  NATO ülkelerine güvenerek yola çıkmanın savaş uçağı 
ihtiyacını karşılama da Türkiye’yi her an için zorda bırakacağını düşünerek 
alternatiflere yönelmek zamanı gelmiştir.S-400’ler için yaptırım konulması 
halinde bu uçakların tedariki için daha hızlı hareket etmek gerekecektir. Anadolu 
ve arkasından yapıma başlanacak olan Trakya Amfibi Hücum Gemilerimizin tam 
anlamı ile aktif olabilmeleri içinde dikine inip kalkan yeni nesil savaş uçaklarına 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Ülkemizde Milli Muharip Uçak yapımı için çalışmalar 
hızla sürse de F-16 uçaklarımızın kullanım sürelerinin de hızla sonuna doğru 
ilerlemekte olduğumuz da bir gerçektir. 
 
Türkiye, güvenlik politikalarını artık kendi harp silah ve araçlarına dayanarak 
sürdürmeye çalışmaktadır. Tam anlamı ile kendi yapımımız olan sistemler her 
geçen gün envanterimize girmekte, çatışma ortamında elde ettikleri başarılı 
sonuçlar aynı zamanda yeni pazarlarda yaratmaktadır. 
 
Yine ülkemiz artık sürekli olarak uluslararası güvenlik örgütleri içinde yer 
almamalıdır. Bu tür örgütlerin, örgüte hakim olan güç veya güçler tarafından 
istedikleri gibi yönlendirildikleri aşikardır. Bu örgütlerde üyelerin başat gücün 
figüranları rolünü oynamalarına son vermelerinin zamanı gelmiştir. Artık, sürekli 
bir örgüte bağlanmak yerine menfaatlerin bir araya getirdiği geçici ittifaklar çağı 
başlamış durumdadır. Suriye krizinde kurulan Astana tarzı yapılanmaları bundan 
sonra daha sık göreceğimiz bir dönem giriyoruz. 
 
 
Nobel Ekonomi Ödülü, ABD’li ekonomistler Paul Milgrom ve Robert 
Wilson’a verildi 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54505672 
 
Ödülün Wilson ve Milgrom'a verilme gerekçesi ise müzayede teorisindeki 
iyileştirmeler ve yeni müzayede formatlarının icadı olarak açıklandı. 
 
72 yaşındaki Paul Milgrom, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin 
Detroit şehrinde doğdu. Doktora derecesini Kaliforniya'daki Stanford 
Üniversitesi'nden aldı. Beşeri Bilimler Profesörü olarak Standford'da 
çalışmalarına devam ediyor. 
 
83 yaşındaki Robert Wilson ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska 
eyaletinin Cenevre kasabasında doğdu. Doktora derecesini Harvard 
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Üniversitesi'nden aldı ve şu anda Kaliforniya'daki Standford Üniversitesi'nin 
Onursal Profesörlerinden.İki ekonomist, 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,1 
milyon dolar) tutarında ödülü paylaşacak. 
 

 
 
Geçtiğimiz yıl bu ödül, yoksulluğu hafifletme konusundaki deneysel çalışmaları 
için Abhijit Banerjee, Esther Duflo'ya ve Michael Kremer'e verilmişti. 
 
Nobel Ekonomi Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyetinde seçtiği tıp, fizik, kimya, 
edebiyat ve barışı içeren ödüllerden farklı olarak İsveç Merkez Bankası'nın 
(Sveriges Riksbank) 300'üncü yıl dönümü sebebiyle 1968 yılında yaptığı bağışla 
verilmeye başlandı. 
 
2020 Nobel Barış Ödülü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verilirken, 
2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ise ABD'li şair Louise Glück aldı. 
 
2020 Nobel Tıp Ödülü ise Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle 
Amerikalı bilim insanları Harvey J. Alter ve Charles M. Rice ile İngiliz viroloji 
uzmanı Michael Houghton'a verildi. 
 
Bu yılın Nobel Fiziki Ödülü ise uzaydaki kara delikleri araştıran bilim insanları Sir 
Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'in oldu. 
 
Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna, gen biçimlendirme 
teknolojisindeki çalışmalarıyla 2020 Nobel Kimya Ödülünü alarak bu dalda ödülü 
paylaşan ilk kadınlar olmuştu. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20539 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20529 
 
 
 



 8 

 
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20535 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20519 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20521 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20506 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20497 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/20479 
 



 14 

Kitap Tavsiyesi 
 

 
 

Bilim, tıp ve teknolojide ilerlenip, adeta uzay çağına gelinmesine rağmen dünya 
yeni hastalıklarla boğuşuyor. Daha önce ismini dahi duymadığımız birçok bulaşıcı 
ve ölümcül hastalık, ülkelerin sınırlarını aşarak milyonların ölümüne neden 
oluyor.  Peki, bilim bu kadar ilerlemişken, neden bu denli ölümlerin yaşandığını 
hiç düşündünüz mü?  
 
Yapmış olduğu araştırmalar ve kaleme almış olduğu kitaplarla birçok sırlı ve 
gizemli olayları açığa çıkaran Araştırmacı-Yazar Kursad Berkkan, bu kez 
bambaşka soruların yanıtlarını arıyor.  
 
Dünya nüfusu kasıtlı olarak mı düşürülüyor? Daha önce hiç duyulmamış bulaşıcı 
ve ölümcül hastalıklar nasıl ortaya çıktı? Gizemli Georgia Guidestones taşlarında 
yazan *İnsan nüfusunu 500 milyonun altında tut!* yazısının sırrı ne? *Üstün Irk* 
düşüncesi ve *Ojeni Teorilerinin* dünya nüfusuyla ilişkileri neler? Ve daha da 
ötesinde, Bill Gates’in şu açıklaması ne anlama geliyor? *İlk olarak nüfus 
sorunumuz var. Bugün dünya nüfusu 6,8 milyar. Bu sayı 9 milyara doğru gidiyor. 
Şimdi yeni aşılar, sağlık, üreme sağlığı hizmetleri konularında gerçekten önemli 
işler yaparsak nüfusu belki %10 ya da %15 oranında düşürebiliriz.* Dünya 
nüfusunun düşürülmesine yönelik ortaya atılan iddiaların ve birçok sorunun 
yanıtı belgeleriyle birlikte bu kitapta! 
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