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2018 yılının bitişiyle birlikte Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. Yıl-
dönümünü de  geride bıraktık. Yakın tarihin çehresini değiştiren iki büyük 

dünya savaşını henüz geçtiğimiz yüzyılda yaşamış olduğumuzu ve birincisi-
nin üzerinden yüzyıl, ikincisinin üzerinden ise neredeyse yetmişbeş yıl geç-
tiğini düşündüğümüzde, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren  dünyanın 
barış yolunda daha emin adımlarla ilerleyeceğine dair ümitler güçlenmişti. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, NATO gibi kuruluşların uluslararası ilişkiler 
sahnesinde yerlerini almaları, 1970’li yıllardan itibaren Helsinki Nihai Senedi 
ile başlayıp, sonunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) oluş-
masıyla taçlanan detant süreci de bu ümitleri pekiştiriyordu. Ortak Pazar’ın 
Avrupa Birliği olarak kurumsallaşması ise Avrupa kıtasının üzerinde artık hep 
barış güvercinlerinin uçacağı inancını doğurmuştu.

2019’un ilk günlerini yaşarken geriye dönüp baktığımızda, yirminci yüzyıldan 
yirmibirinci yüzyıla geçerken onar yıl ara ile yaşanan üç önemli sarsıntının 
uluslararası konjonktürün beklenenden farklı şekilde gelişmesine yol açtığını 
görmek zorundayız. Bu sarsıntılar 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılması, 
2001 yılında ABD’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terör saldırısı ve 2011 
yılında başlayan Arap Uyanışı olarak tarih sayfalarında yerlerini aldılar. Bu ta-
rihi süreç içinde geçirdiğimiz dördüncü on yılın sonuna yaklaşırken, 2019’un 
bize neler getireceğine dikkatle bakmak gerekiyor. Zira 2018’de yaşanan hızlı 
gelişmeler bize bu konuda bazı önemli ipuçları veriyor.

2019’a damgasını vuracak en önemli gelişmelerden birini ABD’nin Suriye’den 
askerlerini çekme kararı oluşturuyor. Bu kararın ne zaman tam anlamıyla ger-
çekleşeceği üzerinde tartışmalar sürüyor olsa dahi, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın daha önce defalarca denediği Suriye’den çekilme çabalarında bu 
defa kesin kararlı olduğu anlaşılıyor.

Trump’ın böyle bir karar almasında 2018 yılının Kasım ayında yapılan seçim-
lerde Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Demok-
rat Parti’ye kaptırmasının rol oynadığı ileri sürülüyor. Bu elbette işin iç politika 
yönünün bir kısmı. Diğer kısmını ise, Trump’ın seçim kampanyası sırasında 
ve seçildikten sonra ısrarla vurguladığı üzere, IŞİD ile savaşı sona erdirmek 
ve ABD’nin Suriye ile ilgilenmesine son vermek hedefi oluşturuyor. Bu hedefi 
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Trump’ın Obama karşıtı söylem ve politikalarının 
bir devamı olarak görmek de mümkün. Nereden 
bakılırsa bakılsın, “askerlerini eve döndüren” bir 
başkan bunu kolaylıkla bir başarı hikayesi olarak 
anlatabiliyor.

Ancak işin dış politika boyutu iç politika boyu-
tundan daha önemli işaretler veriyor. Suriye’den 
çekilme kararıyla birlikte, Afganistan’da bulunan 
askerlerini de yarı yarıya azaltma kararını almış 
olması, ABD’nin 2001 yılından beri sürdürdüğü 
terörle küresel düzeyde mücadeleyi artık günde-
min en üst sırasındaki yerinden daha geriye ittiği 
anlamına geliyor.

Bu kararı ABD’nin Ortadoğu’dan tamamen çe-
kilmesinin başlangıcı olarak yorumlamak bu saf-
hada biraz zorlayıcı bir çaba olur. Zira görünen o 
ki, Suriye’den çekilen ABD askerleri, şimdilik Irak 
topraklarına geçiyorlar ve ABD’nin Ortadoğu’da 
Suriye’de bulundurduğundan çok daha fazla 
olan askeri mevcudiyeti diğer ülkelerde kalmaya 
devam ediyor. O halde, Suriye’den çekilmenin 
önemli bir paradigma değişikliğine işaret ettiği 
sonucuna varmak yanıltıcı olmayacaktır. Değer-
lendirmeler bu paradigma değişikliğinin ABD’nin 
bölgede yeni kutuplaşma hedefi olarak İran’ı seç-
miş olduğu yönünde. Trump’ın İran ile imzalanmış 
olan Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesi 
de böyle bir paradigma değişikliğinden söz edil-
mesini kolaylaştırıyor.

Bununla beraber, iş dünyasından gelmesinin de 
verdiği özellikle, uluslararası ilişkilere daha çok 
küresel iş ilişkileri olarak baktığı artık iyice belli 
olan Donald Trump’ın sık sık başvurduğu bir yön-
tem var; üst düzey yönetici edasıyla belli görev-
leri başka aktörlere delege etmeyi seviyor. İran 
ile mücadelenin önemli bir boyutunu oluşturan 
Hizbullah ile Suriye’de mücadele bu safhada İs-
rail’e bırakılmış durumda. İsrail bundan memnun. 
Suriye’de IŞİD kalıntılarının temizlenmesi görevi 
Türkiye’ye ihale edildi. Türkiye biraz ihtiyatlı, hat-
ta düşünceli. Suriye’nin kalkınması ve iç savaşın 
yarattığı tahribatın imarının maddi açıdan finans-
manı da Suudi Arabistan’a havale edildi. Suudi 
Arabistan, Kaşıkçı’nın katlini unutturmak için bu 
yükü üstlenmek zorunda. Trump ise, görev da-
ğılımını tamamladıktan sonra, terörle mücadeleyi 
geri plana ittiği küresel gündemde daha büyük bir 
karşılaşmaya hazırlanıyor.

2018’in en önemli olayları arasında sayılacak ge-
lişmelerden biri de ABD ile Çin arasında başlayan 
ticaret savaşıdır. Trump’ın küresel ticaret ile ilgili 
yaklaşımlarının sadece Çin’e yönelik olarak değil, 
ama Avrupa, Kanada, Meksika gibi ülkelere karşı 
da oldukça himayeci bir dönüşüm geçirdiği dik-
kate alındığında, Çin ile başlayan gerginlik pek 

şaşırtıcı bulunmayabilir. Ancak, ABD ile Çin ara-
sındaki rekabet ve kutuplaşma, diğerlerine oranla 
küresel düzeyde daha büyük yansımalar getire-
bilecek niteliktedir. Kaldı ki, ABD Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (NAFTA) çekile-
rek Kanada ve Meksika’ya karşı katı bir tutum iz-
lemişse de, 2018 yılının sonuna doğru bu konuda 
bir güncelleme yapılmasına karar verilmiş olması 
NAFTA’yı yeniden canlandırmak yolunda önemli 
bir adım olarak algılandı. Avrupa ise, hala Transat-
lantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) konusun-
da ümitlerini yitirmemiş görünmektedir.

Çin ile olan gerginlik ise daha kalıcı özellikler 
içeriyor. ABD’nin 250 milyar dolarlık Çin malları-
na gümrük uygulamaya karar vermesi, Çin’in de 
benzer bir karar alarak buna karşılık vermesi, 
sadece iki ülke arasındaki ilişkilerde değil, G-20 
düzeyinde de küresel ticaret hakkında ciddi endi-
şelerin doğmasına yol açmış durumda. Trump’ın 
Çin’i küresel rekabette ABD’nin en büyük hasmı 
olarak gördüğünü gizlemeyen tavırları da dikkate 
alınırsa, 2019’un en önemli sınamalarından birini 
ABD-Çin gerginliğinin oluşturacağı anlaşılıyor. İş 
ve finans çevrelerinin dile getirdikleri endişe ise, 
2019’dan itibaren küresel ekonomide yavaşlama, 
hatta bir durgunluğun ortaya çıkması olasılığı. Bir-
çok gözlemci, bu tür bir gelişmenin uluslararası 
düzeyde büyük çatışmaların habercisi olduğunu 
dile getiriyorlar.

Üçüncü önemli gelişmeyi Avrupa Birliği’nin Brexit 
nedeniyle çekmekte olduğu sancılar oluşturuyor. 
Birleşik Krallık, 2017 yılındaki referandumda alı-
nan kararın geri dönüşü olup olmadığını tartışır-
ken, Avrupa da Brexit sonucu eksilecek olan birliği 
bir arada tutabilmek için taviz vermeyen tutumunu 
sürdürmeye çalışıyor. 29 Mart 2019 Birleşik Krallık 
ile Avrupa Birliği arasındaki beraberliğin sona ere-
ceği tarih. Bununla birlikte, her iki taraf da ayrılığın 
henüz netleşmediğinin farkında ve bu farkındalık 
AB’nin olduğu kadar Birleşik Krallık’ın da ayrı ayrı 
kendi yolları hakkında tam olarak önlerini görme-
lerine engel oluşturuyor.

Küresel konjonktürü çok kaba hatlarıyla bu şe-
kilde çizdiğimizde, Türkiye’nin 2019 ile birlikte 
önünde beliren yol haritasının oldukça bulanık 
bir görüntü verdiğini söylemek yerinde olacaktır. 
ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesi Türkiye’yi 
Suriye’de iki önemli misyonla karşı karşıya bıraktı. 
Bunlardan birincisi, Rusya ile Soçi’de varılan mu-
tabakat gereği İdlib çatışmasızlık bölgesinde belli 
bir alanın ağır silahlardan arındırılması ve burada 
yerleşik bulunan terör örgütlerinin bölgeden çekil-
melerinin sağlanması. Türkiye’nin bu misyonu ger-
çekleştirdiğine ilişkin Rusya’dan da Suriye’den de 
henüz bir teyit gelmiş değil.
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İkinci önemli misyon ise, Suriye’nin doğu bölgelerindeki IŞİD kalıntılarını te-
mizlemek. Türkiye, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi sonrasında böyle 
bir misyonu üstlenmeye hazır olduğunu belirtti ve Donald Trump da bunu 
tüm dünyaya ilan etti. Bu görevi yerine getirmenin, İdlib’te tamamlanamayan 
misyona oranla gerçekleştirilmesinin çok daha güç olduğu biliniyor. Zira IŞİD 
kalıntıları Türkiye’nin Suriye sınırının yaklaşık üçyüz kilometre kadar güneyin-
de konuşlanmış durumda. IŞİD ile mücadeleyi ABD ile birlikte sürdüren ve 
ABD’nin askerlerini çekme kararı nedeniyle yalnız kalan PYD ağırlıklı Suri-
ye Demokratik Güçleri ise, Türkiye’nin PYD’ye yönelik hedefleri bağlamında 
adeta iki ateş arasında kalmış görünüyor. Bu durum, onların Rusya’ya veya 
Suriye yönetimine yakınlaşmak için yeni arayışlara girmelerine yol açıyor.

Türkiye’nin, bu iki misyon nedeniyle, 2019 yılında önündeki en önemli sına-
manın Suriye olduğu tartışma götürmeyecek biçimde belirlenmiş durumda. 
Ancak Türkiye’nin Suriye gündemi bu misyonlardan çok kendi terörle mü-
cadele hedeflerini önceleyerek tanımlanıyor. Böyle bakıldığında ise, Türki-
ye’nin Suriye ile ilgili vizyonu ABD, Rusya, İran ve Suriye ile örtüşen değil 
ayrışan bir perspektif oluşturmaya devam ediyor. Dolayısıyla, Suriye sına-
masıyla yüzleşmek için Türkiye’nin her şeyden önce Suriye ile ilgili tutumun-
da gerçekçi bir dönüşüm yapması gerekiyor.

Suriye’ye Türkiye tarafından yapılan her müdahalenin Özgür Suriye Ordu-
su’na (ÖSO) yeni bir alan açarak ilerlediği düşünüldüğünde, Türkiye’nin 
Suriye politikasının Şam’da mevcut yönetime karşı ÖSO’da ifadesini bulan 
bir muhalefet alternatifi yaratmak olduğu algısı artık tüm dünyada iyice yer-
leşmiş durumda. Bu yaklaşım zamanında ABD tarafından kabul görmemiş 
ve ABD’nin IŞİD ile mücadelede PYD’yi tercih etmesine yol açmıştı. Bugün 
ABD Suriye’den çekiliyor diye bu politikanın Rusya, İran ve Suriye tarafında 
kabul göreceğini beklememek gerekir. Nitekim, işaretler de bu yöndedir. 
Dolayısıyla, Türkiye’nin en kısa zamanda Suriye yönetimi ile doğrudan diya-
log kanallarına işlerlik kazandırması Suriye’de izlenmesi gereken en gerçek-
çi yol olarak belirmektedir. Aksi takdirde, kısa vadede edinilen zafer aldat-
macası, orta vadede ciddi bir hayal kırıklığına dönüşebilecektir.

Türkiye’nin ABD ile Rusya arasında, biraz da eşyanın tabiatına aykırı şekilde 
süren sözde denge politikası, 2019’da Türkiye’nin önündeki sınamalardan 
biri olarak gündemde kalmaya devam edecektir. Bir yandan Rusya’dan S-
400’lerin satın alınması, bir yandan da ABD’den Patriot alınmasına yönelik 
pazarlıkların gündemde kalmayı sürdürmesi, Türkiye’nin bölgesel denklem-
de güçlü bir aktör olduğundan çok, üzerinde pazarlık yapılan bir müşteri 
olduğu izlenimini güçlendirmektedir.

Avrupa Birliği ile ilişkiler ise, Türkiye’nin dış politikasında 2019’un sınama-
larından oluşan paketin üçüncü ayağını oluşturuyor. Türkiye, evrensel de-
ğerlerden, hukuk devleti ilkelerinden, kuvvetler ayırımından uzaklaşmaya 
devam ettikçe, yargının siyasallaştırılmasından ve yasamanın tamamen yü-
rütmenin hegemonyası altına girmesinden kurtulamadıkça, AB ile ilişkilerde 
kaydedilecek gelişmeler sadece kozmetik kalacaktır.

2019’un Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Türki-
ye’nin AB’den uzaklaşmasına ivme kazandıracak bir gelişme olması bek-
leniyor. Avrupa’da yükselen popülizm ve onun araçları olarak kendilerine 
geniş bir hareket alanı bulan sağ radikal siyasi partiler artık AB’yi kendi is-
tedikleri şekilde yönlendirmek için planlar yapıyorlar. Türkiye’nin AB üyesi 
olmasını istemeyen iç güçler ile bu dış güçlerin hedeflerini birleştirmeleri 
Türkiye’nin demokrasiden uzaklaşmasını hızlandıracaktır. Bu açıdan bakıl-
dığında, 2019’da Türkiye’nin önündeki asıl sınamanın demokrasiye gönül 
verenler ile demokrasi karşıtları arasındaki kutuplaşmada odaklanacağı net 
olarak ortaya çıkmaktadır.
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S-400 füze savunma sistemleri

Patriot hava ve füze savunma sistemleri


