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GĠRĠġ 

 

  Ortadoğu‘nun, içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar devam eden 

karmaşık geçmişinin etki ve sonuçları bölgedeki devlet ve devlet dışı aktörler 

üzerinde bir kimlik bunalımına, öteki ile mücadele etmeyi amaç edinen ve 

çatışmadan beslenen bir sürecin gelişmesine sebep olmuştur. Bu aktörlerin 

değişik ve hatta tezat oluşturan amaç, konum, ideoloji ve davranışları 

bölgedeki krizin sürekliliğine bir etkendir. Bir yandan devlet dışı aktörler, 

İslamcı gruplar ve hatta terörist-tekfiri gruplar, diğer yandan bölge ve bölge 

ötesi devletler, cereyan eden güç çekişmesini kendi çıkarları doğrultusunda 

sonlandır(ma)maya çaba göstermektedirler.  

Buna paralel olarak Batı Asya genelinde ve Ortadoğu özelinde cereyan 

eden çalkantı ve ayaklanmaların farklı arka planı, bölgede yaşanan süreçleri, 

oyuncuları ve bunlara bağlı olarak değişen sonuçları olmuştur. Bölgedeki 

çatışmalara neden olan sebepler bağlamında bir taraftan ülkelerin ulusal ve 

dâhili arka planları (örneğin ekonomik yetersizlik ve siyasi tıkanıklık) diğer 

taraftan krizlere paralel olarak memnuniyetsiz kitlelerin ve halkın istekleri ile 

örtüşmeyen yeni aktörlerin sahaya inişi istikrarın oluşmasını engellemiştir. Bu 

bağlamda, Ortadoğu bölgesi ve Kuzey Afrika Arap ülkelerinde yaşanan halk 

ayaklanmaları, siyasi iktidar düzenini yıkarak ―geçiş döneminin düzensizliği‖ 

diye tanımlanabilecek yeni bir durumun ortaya çıkışına neden olmuştur.  

İçinde bulunduğumuz geçiş döneminde çeşitli ideolojilere, çıkarlara ve 

stratejilere sahip olan devlet ve devlet dışı aktörlerin bölgede aktif olduğu 

görülmektedir. Bu aktörlerin her biri, kendi bakış açıları ve algılamaları 
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doğrultusunda çıkarlarını gözetmek amacındadırlar. Ortadoğu‘nun dalgalı 

atmosferinde çatışan aktörlerin ilki, diğer aktörler ile geçici veya uzun vadeli 

ittifaklar kurabilen bölge devletleridir. Çatışan diğer aktör ise devlet yapısı 

dışında oluşmuş veya oluşturulmuş gruplardır. Bunlar özellikle silahlı eylem 

yapan ve İslam dini şemsiyesi altında kendilerine meşruiyet kazandıran 

gruplardır. Bu aktörlerin yanında bölgede çıkarı olan bölge dışı güçler de 

bölgede yaşanan olayların seyrine göre farklı derecelerde kendi çıkarları 

doğrultusunda Ortadoğu sahasına giriş yapmışlardır. Bir başka deyişle, 

Ortadoğu‘da yeni ve etkileri geniş olabilecek bir girişim başlatmışlardır.  

Ortadoğu‘da bölge dışı güçlerin etkinliği ve nüfuzları konusu ile ilgili 

akla ilk gelen devlet elbette Amerika Birleşik Devletleri‘dir (ABD). Özellikle 

11 Eylül‘den itibaren Ortadoğu‘da dini kullanan terör örgütleri hem güçlenmiş 

hem de asimetrik bir güç olarak devletleri tehdit eder hale gelmişledir. Bu 

bağlamda 11 Eylül terör eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi‘nden (BMGK) herhangi bir onay çıkmadan işgal kararı alan ABD, 

bölgedeki terör örgütlerinin Batıya/Batı medeniyetine karşı savaş ve 

mücadelesini meşrulaştırdığı için bu dönemde terör örgütleri çok güçlenmiştir. 

Irak ve Suriye coğrafyasında varlığını sürdüren El-Kaide örgütü 2006‘dan 

itibaren yerini Irak Şam İslam Devleti‘ne (IŞİD) bırakmaya başlamıştır. El-

Kaide ve IŞİD aynı kaynaklardan beslenseler de düşmanla mücadele 

bağlamında izledikleri strateji ve liderlik konularındaki uyuşmazlıklar IŞİD‘in 

bölgenin en güçlü terör örgütü haline gelmesine sebep olmuştur.  

Bu noktalardan hareketle bu çalışmanın konusu İkinci Körfez Savaşı 

sonrası ABD‘nin Ortadoğu politikalarının sonucu ortaya çıkan ve/veya 
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güçlenen aşırıcı dinci gruplar arasında en önemlisi olarak sayılabilecek Irak 

Şam İslam Devleti (IŞİD) ve onun uluslararası hukuktaki yeridir. Çalışmanın 

amacı ABD‘nin Bush ve Obama dönemlerindeki Ortadoğu politikalarının nasıl 

bir güç boşluğuna sebebiyet verdiğini ortaya çıkarmak, bir terör örgütü olarak 

IŞİD‘in bu boşluğu nasıl kullandığını tespit etmek, bu örgütün kendini devlet 

olarak nitelendirmesinin bilimsel ve hukuki dayanaklarını sorgulamak, 

uluslararası tehdide dönüşen bu de facto vakanın uluslararası hukuktaki yerini 

tartışmak ve muhtemel çözüm alternatifleri ortaya koymaktır. 

Çalışma temel olarak üç hipotezden destek almaktadır. Çalışmanın ilk 

hipotezi ABD‘nin Ortadoğu politikasının bölgedeki yansımaları üzerine 

odaklanmıştır. Bu bağlamda İkinci Körfez Savaşı sonrası ABD‘nin Ortadoğu 

politikasındaki istikrarsızlık bölgede güç boşluğuna sebebiyet vermiş olup bu 

durum IŞİD‘in Ortadoğu‘da siyasi bir varlık kazanmasına ve bölgede askeri 

olarak alan kontrolü sağlamasına sebep olmuştur. Çalışmanın ikinci hipotezi 

ise birinci hipotezdeki sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde 

değerlendirilmesine odaklıdır. Bu bağlamda uluslararası hukuka göre IŞİD‘i bir 

devlet olarak değerlendirmek mümkün değildir. Zira IŞİD konjonktürel olarak 

ortaya çıkmış bir terör örgütüdür. Çalışmanın üçüncü hipotezi ise konjonktürel 

olarak ortaya çıkan ve uluslararası arenada bir devlet olmayan ve/veya terör 

örgütü olan IŞİD örneğinden hareketle uluslararası hukuk alanında terörizmle 

mücadele adı altında yeni bir müdahale çeşidi geliştirilmelidir.  

Çalışmanın zaman ve mekân sınırı bulunmaktadır. Çalışmanın zamansal 

boyutu, tezin konusunun ve amacının gerektirdiği biçimde, kavramlar ve ona 

bağlı hukuksal düzenlemelerin tarihçesinden ibaret olup, uluslararası hukuk 
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serüveni içinde incelenmiştir. Çalışmada zamansal olarak Bush ve Obama 

dönemleri, mekânsal olarak Ortadoğu bölgesi, özellikle Irak ve Suriye 

bağlamında ele alınmıştır. Bu nedenle çalışmada yaklaşık 16 yıllık bir süre, 

tarihsel arka planın ve neden-sonuç ilişkilerinin rolünü azaltmayarak, analiz 

edilmiştir. Ancak ABD dış politikasının aşırıcı dinci gruplarla ilişkisi köken 

itibari ile Carter ve Reagan dönemine rastlamaktadır. Bu husus göz önünde 

bulundurularak çalışmanın ilk bölümünde ABD‘nin genel dış politikası olgusal 

olarak kısaca ele alınırken, 1979 yılında ABD başkanının ulusal güvenlik 

danışmanı olan Brzezinski‘nin Soğuk Savaş atmosferinde Sovyet Birliğine 

karşı Afganistan‘da başlattığı, literatürde Siklon Operasyonu olarak bilinen 

girişim temel alınmıştır. Ayrıca, ABD dış politikasında neo-muhafazakâr 

siyasal geleneğin Reagan döneminde kurumsallaşmaya başlaması ve bu 

durumun ABD dış politikası eğilimlerine yön verici etkilerinden dolayı konu 

önem arz etmektedir. Ayrıca, tezin ana odak noktası ABD Dış politikası ve 

ABD‘nin Irak ve Suriye‘deki kuvvet kullanmasını irdelemek olması karşın 

Türkiye Cumhuriyetinin Güvenlik konseyine sunmuş olduğu notalar 

çerçevesinde ve uluslararası hukukun sunmuş olduğu meşru zeminde tez 

konusu kapsamında belirtilen süreçlerde Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı 

müdahaleler ve askeri kuvvet kullanma tedbirleri ve yansımalarına kısaca yer 

verilmiştir. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti‘nin Güvenlik konseyine sunduğu 

belgeler ışığında yapmış olduğu operasyonların ve yapılan müdahalelerin 

meşruluğu beyan edilmiştir. Tezimde yukarıda belirtilen konu ve amaç 

doğrultusunda yapılacak incelemede benimsenen yöntem; olgusal bazda ele 

alınan olguların tarihsel akış içerisinde neden-sonuç ilişkisini esas alınarak 
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irdelenmesidir.  Tezin diğer bir ayağını oluşturan hukuksal boyutta ise konunun 

temel olarak uluslararası hukukun klasik yapısına bağlı kalınarak 

incelenmesidir. Diğer bir ifade ile uluslararası hukukun asli, şekli kaynakları 

olan anlaşmalar teamül hukuku kuralları, genel hukuk prensipleri ve yardımcı 

şekli kaynakları olan mahkeme kararları ve doktrin ışığında inceleme 

yapılmıştır.   

Bu çalışmanın oluşturulması amacı ile üniversite kütüphaneleri ve 

elektronik kütüphanelerin veri sistemleri kullanılmıştır. Tezin konusu ile ilgili 

yazılan kitap, bilimsel dergilerde basılan makale ve yapılan tez çalışmaları 

kaynak olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada Birleşmiş Milletler ve bağlı 

kurumlar tarafından yayımlanan kararlar ve belgeler, Uluslararası Adalet 

Divanı tarafından yayımlanan kararlar, ABD dış politikasına temel oluşturan 

belgeler, bildiriler ve raporlar kullanılmıştır. Ayrıca dönemin önemli kişilerinin 

radyo, televizyon, gazete ve internet sitelerinde sunulan görüşleri de 

faydalanılan kaynaklar arasındadır. ABD, Suriye, Irak ve Türkiye‘nin ilgili 

kurum ve kuruluşlarının resmi web sitelerinden faydalanılmıştır. Kullanılan 

kaynaklar üniversiteler ve araştırma merkezlerinde aynı zamanda e-

kütüphanelerinden temin edilmiştir.  

Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak Ortadoğu 

kavramsallaştırması tartışılmıştır. Ortadoğu kavramının neyi ifade ettiği, 

Ortadoğu‘yu özel kılan sebeplerin neler olduğu, Ortadoğu‘nun dini, kültürel, 

jeostratejik, jeopolitik ve enerji kaynakları bakımından önemi incelenmiştir. 

Ardından ABD dış politikasının kavramsallaştırılmasına geçilmiştir. Bu 

bağlamda ABD‘nin dış politika geleneği ve kültürü incelenecek, ABD 
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açısından Ortadoğu‘nun önemi tartışılacak ve geçmişten günümüze ABD‘nin 

Ortadoğu politikası ilgili literatür çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada 

özellikle, ABD dış politika gelenek ve kültürü ile Bush ve Obama döneminin 

Ortadoğu politikalarına odaklanılmıştır. Bu çerçevede çalışmada ABD dış 

politikası literatüründe mevcut ana ekol ve yaklaşımlar ele alınmıştır. Seçilen 

dört ana retorik, Jacksonculuk, Hamiltonculuk, Jeffersonculuk, Wilsonculuk 

iken dört ana pratik ise model oluşturma (exempliarism), muafçılık 

(exemptionalism), aktivist korumacılık (vindicationism) ve istisnacılık‘tır 

(exceptionalism).  

Çalışmanın ikinci bölümü Bush dönemini kapsayacak şekilde 

tasarlanmış olup öncelikle bu dönemin dış politikasında belirleyici olan 

dinamikler, eğilimler ve gelenekler irdelenmiştir. Bu bölümde, yeni 

muhafazakârlık, Jacksonculuk, emperyalizm, Wilsonculuk, demokrasiyi yayma 

hatta dayatma, BOP, önleyici savaş, tek yanlılık, istisnacılık ve muafcılığın 

yanı sıra Bush dönemi dış politikasının ayırt edici yönü olarak aktif 

korumacılık incelenmiştir. Bu dönemdeki ABD dış politikasının somut bir 

sonucu olarak Irak işgali, öncesi ve sonrası irdelenmiş olup çalışmanın ana 

sorunsalı olan aşırıcı dinci grupların yükselişine zemin hazırlayan nedenler ve 

bu nedenleri oluşturan süreçler; müdahale sonrası Irak, Irak‘ın tekrar 

yapılandırılması, demokrasinin inşa süreci, yeni kurulmuş olan hükümetin 

uyguladığı politikalarda ABD‘nin rolü ve etkileri, 2008 Kuvvetler Statüsü 

Antlaşması (Status of Forces Agreement (SOFA) ve etkileri irdelenmiştir. 

Özellikle, yeniden inşa sürecinde ABD tarafından Kürt milliyetçiliğinin 

desteklenmesi ve Şii-Sünni anlaşmazlığı Irak‘ın istikrarsızlaştırılmasında, 
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Irak‘ta otorite ve güç boşluğu oluşmasında önemli nedenler olarak tespit 

edilmiştir.  

Devamla, İslam motifli radikal örgütleri ortaya çıkaran nedenler 

bağlamında, ABD‘nin Irak işgali, Şii grupların devlet yönetimine geçmesi ve 

Sünni grupların iktidara olan güvensizliği, Baas rejiminin tasfiye sürecinde 

yaşanan sıkıntılar ve bu doğrultuda Iraklılarda baş gösteren siyasal ve 

kurumsallaşmış tepkilerin üzerinde durulmuştur. Ayrıca, ABD‘nin Irak 

müdahalesi sonucu söz konusu olgular çerçevesinde sivil ve askeri 

bürokrasinin tasfiyesi, toplumsal kutuplaşma, kendine has radikalleşme, ciddi 

boyutta güvensizlik ve hatta devletsizleşmeye neden olarak IŞİD ve IŞİD 

benzeri radikal dinci terör örgütlerinin filizlenmesine, beslenmesine ve hatta 

şahlanmasına neden olmuştur. Diğer bir yönüylede ABD dış politikasının 

Afganistan ve Irak‘ta ortaya çıkardığı yüksek maliyet ABD‘yi bölgedeki devlet 

dışı örgütleri kendi çıkarları doğrultusunda desteklemeye itmiştir. Zira bu 

örgütler ve onların faaliyetleri vasıtası ile ABD, Ortadoğu bölgesinin güvenli 

olmadığı imajını uluslararası camiaya yansıtarak ve ancak terörle mücadele 

bayrağını taşıyan ve Yeni Dünya Düzeni kurucusu olma iddiasında bulunan bir 

ülke olarak bölgede varlığını meşru göstermiştir. Bu yönüyle, ABD‘nin terörü 

araçsallaştırarak bölgesel çıkarları doğrultusunda kullandığını söyleyebiliriz. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde Obama dönemi incelenmiştir. Bu bölüm 

Obama yönetiminin Ortadoğu politikasına genel bakış, düşünsel arka plan, 

BOP bağlamında Obama‘nın Ortadoğu dış politikası, Ortadoğu‘da barış 

yapma, Obama Doktrini ve 2010 ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi ile 

Ortadoğu‘nun yeri başlıkları altında geliştirilmiştir. Çalışmada Obama‘nın 
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Ortadoğu politikası bağlamında Irak ve Suriye örnekleri esas alınmış; 

Obama‘nın Irak işgaline bakışı, ―seçilmiş savaş‖ olarak tespit edilmiştir. Bu 

noktalardan hareketle Obama‘nın Irak politikası, geri çekilme kararı ve 

yaşanan süreç incelenmek için kayda değer bulunmuştur. Obama yönetiminin 

öngörülmeyen gelişmeler başlığı altında Arap Baharına reaksiyonu da 

incelenmiş ve bu doğrultuda Suriye krizi ve ABD dış politikası ele alınmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümü, IŞİD‘in yaşam döngüsü ve ABD‘nin 

konumu sorunsalını incelemektedir. Bu bölümde, alt başlık olarak belirlenen 

IŞİD paradigması 1979‘dan itibaren Afganistan‘da ABD destekli Mücahit‘in 

kurulmasından günümüze kadar gelen radikal dini motifli örgütlerin kronolojik 

analizi yapılmıştır. Konunun genişliği göz önünde bulundurularak analiz, 

IŞİD‘i merkeze alarak yapılmıştır. Bu bölümde devamında, çalışmanın 

uluslararası hukuk açısından ortaya koyduğu sorunsal olan ―IŞİD devlet 

midir?‖ sorgulaması öncelikle uluslararası hukukun sunduğu teorik bağlamda 

açıklanmaya çalışılmış ve sonrasında Montevideo Sözleşmesinin kriterleri 

temel alınarak olgusal değerlendirme yapılmış ve IŞİD‘in bu kriterleri yerine 

getiremediği tespit edilerek konjonktürel ve/veya de facto bir vaka olduğu 

tespiti ortaya konulmuştur. Çalışmanın diğer bir hipotezi olan, IŞİD sonrası 

uluslararası hukuk alanında terörizmle mücadele etme adı altında yeni bir 

müdahale çeşidi gelişmesi konusudur.  IŞİD‘e karşı güç kullanımı ve 

devletlerin IŞİD ile mücadelede sergiledikleri tutumlar mevcut teorik 

çerçeveye ilaveten konuya müdahil aktörlerin kuvvet kullanımı, Güvenlik 

Konseyi kararları ve Güvenlik Konseyine verilen notalar bağlamında 

irdelenmiştir.  
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Çalışmanın sonuç bölümünde ise Suriye savaşı merkezli IŞİD‘in 

uluslararası hukuktaki yersizliğine rağmen mevcut konumuna karşın ABD, BM 

ve uluslararası sistem tarafından alınması gereken tedbirler ve uygulanması 

gereken politikalar önerilmiştir. 
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BÖLÜM BĠR: ORTADOĞU VE ABD DIġ POLĠTĠKASININ 

KAVRAMSALLAġTIRMASI 

 

Bu bölümde Ortadoğu kavramı ve ABD‘nin dış politika retoriği 

incelenmiştir. Ortadoğu kavramı isminden de anlaşılacağı üzere oldukça geniş 

bir içeriğe sahiptir. Çalışmada Ortadoğu‘nun bu negatif özelliğini sınırlamak ve 

ABD bağlamlı ele almak hedeflenmiştir. Bu noktadan hareketle ilk bölümde 

Ortadoğu‘nun anlamı üzerindeki tartışmalara yer verilecek, Ortadoğu‘yu diğer 

coğrafyalara göre özel kılan sebepler incelenmiştir. Devamla Ortadoğu‘nun 

jeostratejik ve jeopolitik önemi, bölgenin dini ve kültürel yapısı, enerji 

kaynakları bakımından önemi üzerinde durulmuştur. Ardından ABD‘nin dış 

politika geleneği ve kültürü incelenecek, bu geleneğin Ortadoğu‘ya yansımaları 

tarihsel ve teorik bir perspektifte ele alınmıştır.  

 

1.1. Ortadoğu Kavramı 

 

Kökleri Antik çağlara dek uzanan Doğu teriminin kapsamı, coğrafi bir 

bölge yerine kültürel olarak Avrupa‘nın geri kalanını tanımlamak maksadıyla 

kullanılmıştır. Haçlı Seferleri‘nden bu yana ―(Orient)‖ ―Doğu‖ İslam ile 

―(Occident)‖ ―Batı‖ Hıristiyanlıkla özdeşleşmiştir. Yakın Doğu, Ortadoğu ve 

Uzakdoğu gibi doğu ile ilgili farklı terimlerin ortaya çıkışı Avrupa merkezlidir ; 

dolayısıyla kavram 19. yüzyılda Batı emperyalizmini hesaba katmadan 

düşünülmemelidir.  ―Ortadoğu kavramı tanımlanırken Avrupa merkez olarak 
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kabul edilerek dünyanın geri kalanı ise bu merkeze olan uzaklıklarına göre; 

yakın, orta ve uzak şeklinde tasnif edilir.‖ ―Coğrafi bir kavramdan ziyade siyasi 

bir içeriğe sahip olan Ortadoğu kavramını ilk defa 1902 yılında Amerikan 

deniz tarihçisi Alfred Thayer Mahan, Arabistan ile Hindistan arasındaki 

bölgeyi ifade etmek için kullanmıştır.‖
1
 ―Bölgeyi haritada incelediğimiz zaman 

Mahan‘ın, bu kavram ile Süveyş‘ten Singapur‘a kadar uzanan deniz yolunun 

bir bölümünü kapsayan ve sınırlarının kesin şekilde belirtilmediği bir bölge 

karşımıza çıkmaktadır.‖
2
 Modern bir siyasi terim olan Ortadoğu, uluslararası 

ilişkiler literatürüne özellikle İkinci Dünya Savaşının ardından girmiş ve 

bölgedeki ülkeler tarafından da benimsenmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesiyle 

ise, özellikle 11 Eylül‘den sonra, Büyük Ortadoğu, Geniş Ortadoğu ve İslami 

Ortadoğu gibi yeni politik terimler günlük terminolojiye girmiştir.
3
 

Ortadoğu kavramı kime ve neye göre doğu ya da batı olduğu 

karmaşıklığıyla günümüze kadar gelmiş bir kavramdır.  Ortadoğu bölgesinin 

sınırlarını belirleyen tanımlar incelendiğinde farklı tanımlama ve görüşler 

olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların temel sebebi sosyal bilimlerde farklı 

uzmanlaşma alanlarında yapılan tanımların uzmanlık alanın kendine has 

özellikleri üzerine temellendirilmiştir olmasıdır. Coğrafyacılar bölgenin 

sınırlarını tanımlarken coğrafya alanına has ölçütleri esas alarak 

tanımlamaktadır. Bu görüşe göre Asya kıtası bütün olarak ele alınmakta ve 

                                                
1 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’ye Etkileri, Ankara, 

2005, s. 17. 
2 Davut Dursun, Ortadoğu Neresi, İstanbul, 1995, s. 1. 
3 Osman Nuri Özalp, ―Where is the Middle East? The Definition and Classification Problem of 

the Middle East as a Regional Subsystem in International Relations‖, Turkish Journal of 

Politics, 2011, s. 5-21. 
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Ortadoğu bölgesi Güneybatı Asya olarak tanımlanmaktadır.
4
 Zehir,

5
 bölgeyi 

siyasi açıdan tanımlamıştır. Zehir yaptığı tanımlamada Fransa ve İngiltere gibi 

20.ci yüzyılın ortalarından buyana yeni sömürgeler edinmek amacıyla 

yayılmacı politikalar izleyen Avrupa devletlerinin tanım yaparken Avrupa‘yı 

merkez olarak konumlandırarak merkezin Doğusunda kalan dünyayı yakın, 

orta ve uzak olarak konumlandırdıklarını ifade etmektedir. 

Akdeniz bölgesi ülkeleri; Türkiye, Irak, İran, Suriye, İsrail, Mısır, 

Lübnan ve Arabistan Ortadoğu sınırları içerisindedir ve çoğunlukla Yakın 

Doğu terimi bölgenin tamamını kapsayacak biçimde kullanılmaktadır.
6
 

Ortadoğu, en geniş tabiriyle Hindistan‘ın batı bölgesinden Mısır‘ın 

tamamını içine alan eksen olarak tanımlanabilir.
7
 Ortadoğu kavramının coğrafi 

değil kültürel olduğunu savunanlar için ise Ortadoğu aynı/benzer kültürün 

hâkim olarak yaşandığı bölge olan Kuzey Afrika ile Güneybatı Asya arasında 

kalan bölgedir.
8
 Kültürü sadece din ile sınırlayanlar için ise Ortadoğu, 

Müslüman yoğun coğrafyanın ismidir.
9
 ABD‘nin büyük Ortadoğu‘dan kastı ise 

Ege denizinden Çin‘e kadar olan ve Kuzey Afrika‘yla sınırlı, Afganistan ve 

Pakistan‘ın dâhil olduğu devasa alanı ifade etmektedir.
10

 

                                                
4 Selami Gözenç, Güneybatı Asya “Ortadoğu” Ülkeler Coğrafyası, İstanbul, 1999, s.5. 
5 Cemal Zehir, Son GeliĢmeler IĢığında Ortadoğu’da Su Meseleleri, Milletlerarası 

Ortadoğu: Kaos mu? Düzen mi? Konferansı Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2004, s. 27. 
6 Mehmet Kocaoğlu, Uluslararası ĠliĢkiler IĢığında Ortadoğu, Ankara, 1995, s.5. 
7 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, 17. Baskı, İstanbul, 2004, s. 119. 
8 Kenan Dağcı, ―The EU‘s Middle East Policy and Its Implications to the Region‖, Turkish 

Journal of International Relations, 2007, s. 179. 
9Taha Kılınç, ―Orta Doğu Neresi?‖, Yeni ġafak, 

https://www.yenisafak.com/yazarlar/tahakilinc/ortadogu-neresi-2037078,  01.04.2017, 21 

Mayıs 2018 tarihinde erişilmiştir. 
10 Salim Cöhce, ―Büyük Orta Doğu Projesi Bağlamında Hindistan ile Orta Doğu Arasındaki 

Tarihi  

Bağlar ve Güncel İlişkiler‖, Gazi Akademik BakıĢ, 2000, s. 67.  
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Ortadoğu kavramının muğlâklığı bu konuda çalışan üniversitelerin 

isimlendirmelerinde de yaşanmaktadır. Harvard Üniversitesi‘nin ilgili bölümü 

bu coğrafyaya Ortadoğu derken
11

 Princeton Üniversitesi Yakın Doğu olarak 

adlandırmaktadır.
12

 İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar uluslararası sistemin 

başat aktörü olan İngiltere, Ortadoğu coğrafyası için Near East 

kavramsallaştırmasını kullanmıştır. İngilizler için (Dışişleri ve üniversiteler) 

temel olarak, Doğu Akdeniz, Hazar Denizi‘nin güney ucu Basra Körfezi‘nin en 

kuzey ucu arasındaki bölge ―Yakın Doğu‖dur. Bu bağlamda İngilizler ve 

Fransızlar, Arap Yarımadası‘nın Yakın Doğu‘da olduğu düşüncesindeydiler. 

Almanlar ise (kültürel gerekçelerle) bölücü çizgiyi Basra‘dan Aden‘e uzatmış, 

içine İran ve Hindistan‘ı da dâhil etmişlerdir.
13

 

Gause
14

 için Ortadoğu, doğu ve batının yerlerini sınıflandırarak tespit 

edilebilir. Ona göre Mısır‘dan Filistin dâhil Irak‘a kadar olan bölge Doğu Arap 

devletleridir. Coğrafi olarak Batı bloğunda ise ABD, İsrail, Rusya, İngiltere, 

Fransa, Türkiye ve İran gelir. Bu grubun içerisinde Türkiye ve İran gibi 

Müslüman yoğun ülkelerin olması ise aslında yazara göre Ortadoğululuk 

kimliğinin Arap kimliğiyle örtüştüğünün de kabulüdür. Bu bağlamda hem 

coğrafi hem de egemenlik/sömürü gücü bakımından bölgeye en yakın 

―yabancı‖ ülke İngiltere‘dir. İkinci Dünya Savaşından itibaren uluslararası 

ilişkiler disiplininin kurulması ile bu tabir benimsenmiştir ve hala İngiltere 

tarafından kullanılmaktadır. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı bir milat 

                                                
11 Harvard University The Center for Middle Eastern Studies, https://cmes.fas.harvard.edu/ 
12 Princeston University Department of Near Eastern Studies, 

http://www.princeton.edu/nes/ 
13 Alford Carleton, 'Near East' Versus 'Middle East', International Journal of Middle East 

Studies, 1975, s. 237-244. 
14 F. Gregory Gause III, ―Ortadoğu Uluslararası İlişkilerine Sistemik Yaklaşımlar – 10 Yıl 

Sonra‖, Çev. Nihal Yağcıbaşı, Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2009, s. 58. 
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olarak ABD‘nin uluslararası sistemdeki yerini/liderliğini ortaya çıkarmış ve 

İngiltere‘nin bu liderlik altında kalacağı kabul edilmiştir. ABD hem coğrafi 

olarak hem de küresel hegemonya siyaseti nedeniyle bölgeye Ortadoğu adını 

vermeyi uygun görmüştür.
15

 Zira Asya Pasifik bölgesindeki devasa 

coğrafyadaki hâkimiyeti temsilen Uzak Doğu kavramı da ABD‘nin politik 

kavramsallaştırmasının ürünü olarak uluslararası ilişkiler disiplininde yerini 

almıştır.
16

 Böylelikle günümüzde hegemonya tesisinde bu iki aktörün (ABD ve 

İngiltere) yaşadığı çekişme (sistemik olarak böyle bir çekişme yoktur zira ABD 

tek hegemonyal güçtür) bilim ve diplomasi alanında devam etmektedir. 

Bununla birlikte Ortadoğu‘yu salt İslam yoğun bir bölge olarak 

tanımlamak ise eksikliktir. Zira Endonezya, Bangladeş, Hindistan veyahut 

Nijerya, Ortadoğu olarak kabul edilmemektedir. Post modern kuramcılar ise 

oryantalizm tehlikesine dikkat çekmekte ve Ortadoğu‘yu ayırmanın 

ötekileştirmek olduğunu bunun ise yıkıcı ve insanlıktan uzaklaştırıcı yönlerinin 

olduğunu savunurlar.
17

 Özellikler kompleksine göre ise Ortadoğu, 38
‘
 kuzey 

enlemi ekseni üzerinde merkezlenmek üzere,  yedi milyon mil karelik bir alan 

üzerinde güneybatıdan kuzey doğuya uzanır şekilde sınırlanabilir. Bölge batıda 

Fas‘ın Atlantik kıyılarıyla sınırlanmaktadır ve doğuya,  Kuzey Afrika boyunca 

İran üzerinden Arabistan‘a doğru uzanır ve nihayet güney Pakistan ve güney 

Afganistan‘da orta ve güney Asya‘ya dâhil olur. Kuzeyde sınır üç iç denizle, 

                                                
15 Roderic H. Davison, ―Where Is the Middle East?‖, Foreign Affairs, 1960, s. 665. 
16 A.g.m., s. 667-668. 
17 Ian Almond, The New Orientalists: Postmodern representations of Islam from Foucault 

to Baudrillard, London, 2007. 
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Akdeniz,  Karadeniz ve Hazar deniziyle ve nihayet Hindikuş dağlarının 

tepeleriyle doğal olarak çizilmektedir.‖
 18

  

Bu çalışmada ise Ortadoğu‘dan kasıt İran, Arap yarımadası ülkeleri ile 

Kuzey Afrika‘nın Arap ülkeleridir. En spesifik haliyle Ortadoğu, Suriye 

merkezli kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada Ortadoğu; Suriye, Irak, 

İran, Lübnan, İsrail, Arap Yarımadası, Mısır ve Türkiye gibi esas ve temel 

aktörler üzerinden tanımlanmıştır. 

 

1.1.1. Ortadoğu’yu Özel Kılan Sebepler 

 

Barnett ile Matar ve Hilal için Ortadoğu nedir? sorusunun net bir cevabı 

vardır: Arabizm.
19

 Bu ideoloji; devletlerin egemenlik ilkelerinin aynı ideolojiye 

sahip ülkelere rağmen korunduğu bir coğrafyada, aynı ideolojiyi paylaşan 

devletler için önemli bir birleştirici unsurken bu ideolojiye karşı olan aktörler 

içinse ciddiye alınması gereken bir tehdit unsurudur. Matar ve Hilal için 

Arabizm‘in sınır aşan özelliğinin ―öteki‖ ülkeler açısından tehdit 

oluşturmasının en temel sebebi, Arabizm‘i benimsemiş ülkelerin birbirlerinin 

içişlerine kolayca müdahale edebilme rahatlığıdır. Bu sebep ise suni sınırların 

ötesindeki aile ve kabile ilişkileri, ―pan‖ düşüncesinin varlığı ile devlete olan 

bağlılıktaki azalış, sömürge döneminden miras kalan siyasi konulardaki saygı 

sınırının aşılması gibi etmenlerce belirlenmektedir. Barnett, Matar ve Hilal‘in 

                                                
18

 Charles Lindholm, The Islamic Middle East: Tradition and Change, Oxford,  2002, s. 8. 
19 Michael N. Barnett, Dialogues in Arab Politics: Negotiation in Regional Order, New 

York, 1998, s. 239. Gamil Matar et.al., ―Report of the Advisory Committee to Reform and 

Develop the ―Arab Regional Order‖, The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship, 

2019, s. 8.  
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ideolojik faktörü tanımlamadaki eksikliği tamamlamaya çalışmıştır. Onun için 

Arabizm ve egemenlik kavramları, Arap yoğun Ortadoğu coğrafyasında 

devletlerin sahip olması gereken en önemli iki kavramdır. Bununla birlikte 

bölgedeki Arap devletleri arasındaki ―pan‖ duygusu, İsrail‘in meşru bir aktör 

olarak görülmemesi gibi nedenler içişlerine müdahaleyi kolaylaştırmaktadır.
20

 

Ayrıca söz konusu iki çalışma da Ortadoğu‘daki uluslararası sistemin değişim 

ve dönüşümünün Arabizm‘in yorumuna bağlı olduğunu kabul ederler. Barnett 

için Arabizm faktöründe meydana gelen bir değişim Ortadoğu‘nun sistemsel 

yapısını da etkileyecek önemdedir. Matar ve Hilal ise değişimin en önemli 

sebebinin Arabizm‘in de ötesinde ideolojik kaymalar olduğunu savunurlar. 

Brown için Ortadoğu‘yu bu kadar önemli kılan ve uluslararası sistemi etkileme 

kapasitesi kazandıran faktör, bölgenin Osmanlı bakiyesinden gelen diplomasi 

kültürüdür. Bu kültürden gelen kurallar bütünü ile oluşan devletin 

kurumsallaşması sonucu uluslararası siyaset, çok kutuplu sistemde güç 

dengesinin sağlanması üzerine şekillenmiş ve Ortadoğu‘da kendine has bir 

siyaset felsefesinin doğmasına sebep olmuştur.
21

 

Ortadoğu‘nun uluslararası sistemdeki yerini tespit etmeye yönelik ilk 

çalışmalar 1950‘li yılların sonlarından itibaren yapılmaya başlansa da
22

 

Ortadoğu‘nun kendine has sistemsel bir özelliği olmadığını ifade eden görüşler 

de vardır. Walt için Ortadoğu‘daki devletler dış politikalarını sürü takip 

stratejisi (bandwagoning) yerine neorealist paradigmayla belirlemekte ve 

                                                
20

 Stephen M. Walt, The Origins of Alliance, 2. baskı, Ithaca ve London, 1990, s. 216. 
21 L. Carl Brown, International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game, 

Princeton, 1984, s. 17. 
22 Leonard Binder, ―The Middle East as a Subordinate International System,‖ World Politics, 

1958, s. 408-429. 



17 

 

böylece daha bağımsız ve çıkar odaklı bir politika takip edebilmektedirler.
23

 

Ona göre Arabizm bölgedeki aynı dine mensup rakipler ile farklı dinden 

düşmanlar arasında çıkar odaklı ilişkilerin düzenlenmesi için bir denge 

mekanizmasını görmektedir. İdeolojik ayrımlar ülkeler için bir tehdit unsurudur 

ve buna Arabizm de dâhildir. Dolayısıyla güçsüz Arap devletleri güçlü ile 

denge sağlayabilmek için İsrail ile dahi ittifak ilişkisine girebileceklerdir.
24

 

Bununla birlikte yazara göre Altı Gün Savaşı gibi istisnalarda Arap devletleri 

bir bütün olarak karşılık vermiş olsa da bu sembolik bir örnek olarak 

kalmıştır.
25

 

Ortadoğu bölgesel sistemini diğer bölgesel sistemlerden ayıran diğer bir 

etken ise sömürge geçmişinin bölgedeki etkileridir. Bu etki sonucu İkinci 

Dünya Savaşından sonra oluşan dünya düzeninde bağımsızlıklarını kazanan 

bölge ülkeleri, dış politikalarında Arabizm‘i kullanmaları ve hatta bu kavramın 

ülkelerinin egemenliklerini zayıflatıyor olması dahi sömürgeciliğin bir 

sonucudur.
26

 Bununla birlikte İslami mezhepler arası birlik duygusu da ulus 

ötesi ideolojilerin korunması ve sömürgeci Batıya karşı hazırlıklı olunması 

içgüdüsüne sebep olmuştur.
27

 

Jeopolitik ve stratejik konumu Ortadoğu‘yu önemli yapan etkenlerin 

başında gelmektedir. Bölge sınırları içinde yer alan Akdeniz ve Kızıl Denizi 

birbirine bağlayan Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı, Çanakkale ve İstanbul 

Boğazları ile Basra Körfezi öneminin en açık göstergesidir. 1956‘da yaşanan 

                                                
23

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Stephen M. Walt, 1987, s. 148. 
24 L. Carl Brown, 1984, s. 16. 
25 Stephen M. Walt,  1987, s. 215. 
26 Raymond Hinnebusch, The International Politics of The Middle East, Manchester, 2003.  
27 F. Gregory Gause III, 2009, s 58. 
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Süveyş Krizi ve 1980 sonrası Irak-İran Savaşı sebebiyle Basra Körfezi‘nin 

kapatılma girişimi sonucu ortaya çıkan sorunlar bölgenin önemini açık bir 

şekilde göstermiştir.
28

 

Ortadoğu ile ilgili çalışmaların büyük çoğunluğunda bölgenin önemi, 

sahip olduğu petrol kaynakları ile açıklanır. Günümüz şartlarında sahip olduğu 

ekonomik değer sebebi ile petrol kaynaklarının, bölgenin önemini artırdığı 

görüşü doğru olabilir, ancak tarihsel geçmişi göz önüne alındığında bölgeyi 

sadece petrol üzerinden değerlendirmek doğru değildir. Davutoğlu bölgenin 

önemini şu şekilde ifade etmiştir: ―Bütün medeniyet havzalarının doğduğu 

ılıman iklim kuşağının merkezinde bulunan bölge, antik dönemden bugüne 

tarım potansiyeli ve ticaret aktarım hattı olmak bakımından başlı başına önem 

taşımıştır.‖
29

 

Ortadoğu, insanlık tarihi boyunca farklı kültürlerin yaşadığı eşsiz bir 

kültürel mirası haiz bir bölgedir. Ayrıca insanoğlu için büyük öneme sahip 

semavi dinlerin bölgede doğması, semavi din mensupları için kutsal olan 

mekânların bu bölge sınırları içinde bulunması bölgeyi dünya üzerinde eşsiz bir 

konuma taşımıştır.
30

 Bu bağlamda Ortadoğu jeostratejik açıdan çok önemli bir 

konuma sahiptir. Ortadoğu‘nun stratejik önemini kavramak onun sahip olduğu 

evrensel ruhun sebebini ortaya koyar.
31

 Ortadoğu‘nun stratejik konumunu din 

perspektifinden ele alınacak olursa, bölgede doğan üç semavi dinin tüm 

dünyaya nasıl yayıldığı daha net açıklanabilir. 

                                                
28

 Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1990), Ankara, (1991), s. 349. 
29 Davutoğlu, Ahmet, Stratejik Derinlik, İstanbul, (2004), s.332. 
30 Nihat Ersin, Ortadoğu SavaĢlarının Perde Arkası, İstanbul, (2003), s. 21. 
31 Münir Şefik, Emperyalizmin Ġslam Dünyasına GiriĢi ve Ortadoğu Sorunu, Cemil 

Akpınar, (Çev.), İstanbul, (1983), s. 47. 
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1.1.2. Ortadoğu’nun Jeostratejik Önemi 

 

Jeostrateji, ülkelerin coğrafi konumunun ticaret yolları, doğal su 

alanları, iklimi ve benzeri coğrafi unsurlarının taşıdığı önem olarak 

tanımlanmaktadır. Devletlerin politik hedeflerine ulaşmak için belirledikleri 

stratejileri, ülkelerinin sahip olduğu coğrafi unsurlara dayandırılarak oluşur. 

Kavram 1942 yılında ilk kez Frederick L. Schuman‘ın yayınladığı çalışmada 

kullanılmıştır.
32

 Bu bağlamda jeostrateji, bir ülkenin askeri güçlerini nasıl 

kullanacaklarını ve diplomasi faaliyetlerini belirlerken odaklanacaklarını 

konuları belirleyen dış politikanın coğrafi hedefidir. Ülkeler, askeri yapılarını 

nerede, nasıl konumlandıracaklarını ve ne şekilde kullanacaklarını belirlerken 

sahip oldukları coğrafi etmenlerden faydalanırlar.
33

 Brzezinski, ABD‘nin 

küresel üstünlüğünü sürdürebilmesi için dört bölgeye: ―Demokratik Köprübaşı‖ 

(Avrupa), ―Kara Delik‖ (Rusya), ―Avrasya Balkanları‖ (Ortadoğu Asya ve 

Uzak Doğu), ―Demir Kazığı‖ (Asya) ayrı ayrı odaklanmasını tavsiye etmiştir.
34

  

Ortadoğu coğrafi konumu açısında Asya ve Avrupa‘yı kapsayan tüm 

proje ve planların ağırlık merkezini teşkil eder. Ortadoğu‘nun, deniz yoluyla 

Balkanlar, Hindistan ve Çine olan Avrupa bağlantısı; karayoluyla Türkiye, 

Mısır, İran ve Arap yarımadası bağlantıları ile üç kıtayı birbirine bağlayan 

                                                
32 Frederick L. Schuman, ―Let Us Learn Our Geopolitics‖, Andrew Gyorgy içinde "The 

Geopolitics of War: Total War and Geostrategy", The Journal of Politics, 1943, s. 347–362. 

33 Bilal Karabulut, Uluslararası ĠliĢkilerde Anahtar Kavramlar Serisi, Strateji, Jeostrateji, 

Jeopolitik, Ankara, (2005), s. 21-22. 
34 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic 

Imperatives, New York, (1997), s. 40. 
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merkezi konumdadır. Bu bağlamda Ortadoğu‘nun stratejik önemi bölgenin 

yaşadığı istikrarsızlık ve dalgalanmalardan faydalanmak isteyen Irak 

tarafından, Kuveyt ve İran‘a, Suriye tarafından ise Lübnan‘a karşı saldırgan 

politikalar izlemesine sebep olmuştur. Bölge‘de küresel anlamda yapılanmaya 

çalışan ABD ve Rusya gibi devletler bölgenin jeopolitik öneminin neden 

olduğu fayda ve tehditleri hesap ederek bu tehditleri en aza indirgemeye 

çalışmaktadırlar. Bu ülkeler bölgenin dengelerini istedikleri yönde değiştirerek 

bütün tarafların bölgeye bakışını değiştirmeye çalışmış ve bölge üzerindeki 

stratejik hesapların yeniden yapılmasına sebep olmuştur.
35

 Dolayısıyla 

Ortadoğu, ―Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bölgenin merkezinde 

bulunması sebebi ile açık denizlere ulaşmak isteyen kara devletlerinin 

jeostratejilerini belirledikleri vazgeçilmez mekânları olmuştur.‖
36

 

Bununla birlikte Ortadoğu‘nun sahip olduğu petrol rezervleri, bu 

rezervleri elinde tutmak isteyen güç odaklarının yarattığı suni çatışmalar, 

bölgede yaşanan çatışmaların sebep olduğu silah ticaretinin yoğun olarak 

yaşandığı bir bölge olması gibi sebepler bölgenin dünyanın odak noktasında 

kalmasını sağlayan özelliğini muhafaza etmesine sebep olmaktadır.
37

 

 

1.1.3. Ortadoğu’nun Jeopolitik Önemi 

 

Ratzel ve Oberhummer, jeopolitiği bu ismi kullanmadan ―devletlerin 

coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim‖ şeklinde 

                                                
35 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, İstanbul, (2004), s. 327. 
36 Davutoğlu, A.g.e, s. 132. 
37 Mehmet Kocaoğlu,  Uluslararası ĠliĢkiler IĢığında Ortadoğu,  Ankara, 1995,  s. 170. 
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tanımlamıştı.
38

  Onların 1897 tarihinde yazdığı eserden etkilenen Kjellen ise 

jeopolitiği, ―coğrafi oluşum veya mekân içinde bilimsel olarak devletin 

incelenmesidir‖  şeklinde tanımlamıştır.
39

 Bununla birlikte jeopolitik 

kavramının tanımlanmasında kesin bir fikir birliği sağlanmamıştır. Ancak, 

devletlerin sahip oldukları coğrafi unsurlar ile izledikleri siyaset arasındaki 

ilişkiyi irdeleyen, siyasi coğrafyalarından elde edebilecekleri olası fayda ve 

zararları inceleyen bilimdir denilebilir.
40

 Jeopolitik, bir ülkenin coğrafik 

konumu, büyüklüğü, topografyası, demografisi ve doğal kaynakları gibi 

coğrafik değişkenleri sorgulayarak incelenen değişkenler bakımından 

uluslararası politikayı anlamak, açıklamak ve tahminlerde bulunmak amacıyla 

kullanılan dış politika analiz yöntemidir.  

Bilinen ilk jeopolitik kuramının sahibi olan Mahan 1890‘da yayınladığı 

çalışmasıyla  ―Deniz Hâkimiyet Teorisi‘nin‖ temellerini belirlemiştir. Teori, 

dünyaya hâkimiyetin yalnızca denizlerde sağlanabilecek egemenlikle 

olabileceğini savunur. Denizlerdeki egemenlik ise güçlü bir deniz gücüne sahip 

olmaktan geçmektedir.
41

 Mackinder ise 1904‘de yayınlanan kitabında 

―Dünyanın Kalbi‖ (Heartland) teorisini işlemiştir.
42

 Onun Kara Hâkimiyeti 

Kuramı jeopolitiğe katkı sağlamış fikirlerden biridir. Mackinder, Mahan gibi, 

coğrafya ile teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemiş; 19. yüzyıla kadar deniz 

                                                
38 İsmail Hakkı İşcan, ―Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş 

Yansımaları‖, Uluslararası ĠliĢkiler, 2004, s. 47-79. 

39 Bertil Haggman, "Rudolf Kjellén and Modern Swedish Geopolitics", Geopolitics, (1998), s. 

99-112. 
40 Graham Evans, Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations, 

London, (1998), s. 2. 
41 Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History, 1660−1783, Bremen, 

2010, s. 17-19. 
42 Halford John Mackinder, Democratic Ideals and Realit: A Study in the Politics of 

Reconstruction, New York, 1919. 
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gücünün kara gücüne kıyasla üstünlüğü olduğunu ancak 20. yüzyıl itibariyle 

gelişen teknoloji sebebi ile kara gücünün deniz gücünün yerine geçtiğini ifade 

etmiştir.
43

 Akdeniz ve çevresinde ortaya çıkan medeniyetlerin öncelikli olarak 

karada güçlendiğini ancak sonrasında genişlemelerini denizler vasıtasıyla ile 

sağladıklarını; bu nedenle denizcilikleri ne kadar gelişmiş olursa olsun 

gemilerin limanlara olan zaruri ihtiyaçları sebebiyle karaya bağımlı olduklarını 

belirtmiştir.  

Bu görüşler çerçevesinde genel tanımlama olarak jeopolitiğin, ülke 

coğrafyasının siyasaya ilişkin etkisi ve bu etkinin kapsamını içeren bir kavram 

olduğunu söyleyebiliriz.  Ülke politikasının şekillenme süreçlerinde deniz, 

kara ve hava sahası, su ve enerji kaynaklarına erişim ve lojistik imkânları gibi 

coğrafi öğeler, ulusal gücün üzerinde yarattığı etkiler teorisyenlerin bakış 

açısını coğrafya-politika ilişkisi ve etkileşimini araştırmaya yöneltmiştir. Bu 

bağlamda ülkesel sınırlar, önemli deniz ve kara yollarının güvenli kullanımı ve 

kontrol edilmesi gibi hususların ulusal politika üretim süreçlerinde öncelikli 

konular arasında olması gerektiği vurgulanmıştır.
44

 

Ortadoğu; kıtalar arası bir kesişme olan, geçmiş ve günümüzde 

uluslararası politikanın ana aktörlerinden biri olan Rusya‘nın sıcak denizlere 

ulaşma arzusuna bağlı şekilde Akdeniz, Kızıl Deniz, Basra Körfezi ve Hint 

Okyanusu‘nu bitişik havzalar olarak içinde barındıran ve birbirine bağlayan, 

kültürel ve ticari ilişkilerin yoğun biçimde yaşandığı bir bölgedir.
45

 Bu 

özellikler tarih boyunca hem bölgesel hem de bölge ötesi aktörler için 

                                                
43 Erol Mütercimler, Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yönetmek, 

İstanbul, 2006, s. 309. 
44 Erhan Arda, Sosyal Bilimler El Sözlüğü, İstanbul, 2003, s. 310. 
45 Ömer Turan, Tarihin BaĢladığı Nokta Ortadoğu, İstanbul, 2002, s. 16. 
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Ortadoğu‘yu bir cazibe merkezi haline getirerek onu, uluslararası 

politikanın/rekabetin kırılgan ve odak noktası haline getirmiştir. 

1900‘lü yıllardan itibaren önem kazanmaya başlayan petrol ve bölgenin 

kara ve deniz yollarının sahip olduğu stratejik konum Ortadoğu‘yu dünyada 

hiçbir bölgenin sahip olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Uluslararası 

arenada herhangi bir güç veya ittifak, diğer güç veya ittifak üzerinde egemenlik 

kurma hedefine ulaşmak için Ortadoğu bölgesini kontrol altına almak 

zorundadır. Bunun sebebi, ―Ortadoğu‘nun adeta birçok kapıyı açabilen bir 

maymuncuk işlevine sahip olmasıdır.‖
46

 Ortadoğu bu açıdan 

değerlendirildiğinde dünyada yaşanan savaşların ana sebebi olduğu 

söylenebilir. 

 

1.1.4. Ortadoğu’nun Dini ve Kültürel Önemi 

 

Ortadoğu üzerinde kurulmaya çalışılan güç dengeleri ve izlenen 

siyasetin dinamiklerinin anlaşılması için bölgenin dini ve kültürel öneminin 

anlaşılması gerekmektedir. Din olgusu, tarih boyunca farklı zaman ve 

toplumlarda birçok farklı isim altında var olmuştur. İnsanoğlu üstesinden 

gelemeyeceği zor durumlar ile karşılaştığında ve içinde bulundukları 

güçsüzlükten kurtulmak için yaratıcıya sığınma ihtiyacı hissetmiştir.
47

 

Ortadoğu‘da doğmuş, buradan tüm dünyaya yayılmış ve halen yaşamakta olan 

kadim dinlerin haritası, bölgenin etnik ve dil haritasına kıyasla daha 

                                                
46 Cengiz Çandar, Ortadoğu Üzerine Aykırı DüĢünceler, İstanbul, 1984, s. 37. 
47 Ömer Faruk Harman, Yeni Ahid’de Din ve Din AnlayıĢı, Dinler Tarihi Araştırmaları II. 

sempozyumu, 20-Kasım, Konya, (1998), s. 71. 
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karmaşıktır. Bu bağlamda Ortadoğu tarihi boyunca yaşadığı fetihler ve göçler 

sebebiyle Helen kültürü sonrasında Roma kültürünün etkisiyle yeni dinlerin 

ortaya çıktığı bir bölge olmuştur.
48

 Bu tarihi süreç boyunca Mecusilik, 

putperestlik, Helenizm ve Zerdüştlük gibi farklı inançların yanı sıra Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerin kabul edildiği bir coğrafya 

olmuştur.
49

 Bu dinler isimleri farklı olmasına rağmen, tek tanrı, ceza ve 

mükâfat ve ölümden sonra dirilme gibi ortak birçok özelliğe sahiptir. Bu kadar 

çok ortak özelliğe sahip olmalarına karşın bölgede yaşanan çatışma ve 

anlaşmazlıkların kökünde bu üç kadim din mensuplarının birbirlerine 

gösterdikleri tutumdan kaynakladığı söylenebilir.  

Farklı inançların doğduğu ve yaşandığı Ortadoğu‘da kabul edilmiş nihai 

din İslamiyet‘tir. İslamiyet, kültürel gelişiminin son halkasını tamamlayan bir 

dindir.
50

 Ortadoğu halkları arasında Müslüman ve Arap olmak önemli 

unsurlardır. Suriye, Lübnan ve İsrail dışındaki devletlerin nüfusunun büyük 

çoğunluğu İslamiyet‘e inanır. İran, Türkiye ve İsrail dışındaki devletlerin hepsi 

Arap‘tır. Sahip olunan bu ortak özelliklerin varlığı ise bölgede yaşanan 

sorunların azalacağı düşüncesini doğrulamamaktadır. Ülkeler din yönünden 

türdeş olsalar dahi, bu ortaklık, mezhepsel ayrılıklar nedeniyle yaşanan 

çatışmaları engelleyebilmek için birleştirici bir unsur olmamaktadır. Bölge 

devletlerinden İran-Irak ve Kuveyt-Irak arasında yaşanan savaşlarda taraf 

olarak Arap Müslümanlar bulunmuştur.
51

 Yakın tarihte Suriye‘de yaşanan iç 

savaşta çatışan taraflar Arap ve Müslüman olmalarına rağmen mezhepleri 

                                                
48

 Bernard Lewis, The Middle East: A Brief History of last 2000 Years, New York, 1995,  s. 

28. 
49 Lewis, a.g.m., s. 284. 
50 Suat Parlar, Ortadoğu Vaat edilmiĢ Topraklar, İstanbul, 1997, s. 46. 
51 Oral Sander, Siyasi Tarih (Ġlkçağlardan 1918’e), Ankara, 1992, s. 230. 
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farklıdır. Aynı biçimde Libya‘da yaşanan iç savaşta tarafların Arap-Sünni 

Müslüman olmaları savaşı engelleyememiştir. 

Buna karşın semavi dinlerin doğduğu Ortadoğu toprakları bu dinlerin 

mensupları açısından büyük manevi değere sahiptir. İnandıkları dinin doğduğu 

ve kutsal mekânlarının bulunduğu topraklardaki manevi havayı hissetmek 

arzusu bu topraklara sahip olma isteğini doğurmaktadır. Bölgeye yapılan Haçlı 

seferleri bu arzuların tezahürüdür. Aynı şekilde, Yahudi inancına göre vaat 

edilmiş topraklar olan Ortadoğu, her zaman ele geçirilmeye çalışılan topraklar 

olmuş ve bu arzuları gerçekleştirmek için politikalar uygulanmıştır. Bu 

bağlamda Ortadoğu‘da, sahip olduğu zengin yer altı kaynakları, jeostratejik ve 

jeopolitik önemi sebebi ile yaşanan çatışmaların yanında din kökenli çatışmalar 

da var olmuştur ve var olmaya devam edecektir.  

 

1.1.5. Ortadoğu’nun Enerji Kaynakları Bakımından Önemi 

 

Yirmi birinci yüzyıldan itibaren uluslararası politikada yaşanan 

hadiseler Ortadoğu‘nun gündemden düşmemesini ve öneminin sürmesini 

sağlamıştır.
52

 Geniş Ortadoğu, dünya enerji kaynaklarının büyük kısmına sahip 

olması ile beraber farklı dil, din ve kültürde yaşayan ulusları içermektedir. Bu 

çeşitliliğin dünya istikrarının devamına bir güvence ve dayanak olacağı 

varsayımıyla ABD merkezli bir düzen ve istikrar kurulması inancı ortaya 

çıkmıştır. Zira dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlası Ortadoğu‘dadır. 

                                                
52

 Tayyar Arı, Irak, Ġran ve ABD, Önleyici SavaĢ, Petrol ve Hegemonya, İstanbul, 2004, 

s. 67. 



26 

 

Bölgede bulunan petrolün yüksek kaliteli olmasıyla birlikte maliyetlerin düşük 

olması sanayileşmiş ve enerji kaynağı olarak petrole bağımlı devletlerin 

dikkatini bölgeye yoğunlaştırmıştır. Ortadoğu sanayisi gelişmemiş bir bölge 

olmasına rağmen zengin petrol rezervleri ve önemli kara ve deniz yollarının 

kesiştiği coğrafi konumu sebebi ile stratejik üstünlüklere sahiptir.
53

 

Buna karşın ABD politikaları açısından bu stratejik üstünlükler, 

Ortadoğu‘nun başta petrol, doğalgaz ve su kaynakları olmak üzere doğal 

kaynakların denetim altında tutulması, dağıtım yollarının kontrol altında 

olması, ayrıca potansiyel rakip devletlerin engellenmesi anlamına gelmektedir. 

ABD bölgedeki menfaatlerini korumak için son derece çaba sarf eden bir 

politika izlemektedir. ABD‘nin hedeflerine ulaşmak için diğer bölge devletler 

ile ittifak kurması ve Irak, Türkiye, Mısır, Afganistan ve Suudi Arabistan gibi 

ülkelerde askeri üsler kurma çabası bölgenin stratejik önemini artırmıştır. 

Kafkasya ve Afganistan-Türkiye hattındaki siyasi gelişmeler de bölgede siyasi 

aktör olmak için uğraşan Rusya‘yı engelleyebilmek amacına sıkı sıkıya 

bağlıdır.
54

 

Aynı zamanda bölgenin önemli ülkelerinden bir olan Türkiye‘nin sahip 

olduğu doğal kaynaklar da göze çarpmaktadır. Özellikle nükleer santral ve 

savunma sanayisinde hammadde olarak büyük öneme sahip Bor, Neptünyum 

ve Toryum madenlerinin dünya üzerindeki rezervlerin yaklaşık olarak %70‘i 

Türkiye topraklarında bulunmaktadır.
55

 

                                                
53

 Halis Çevik, Kadim Toprakların Trajedisi: Uluslararası Politikada Ortadoğu, İstanbul, 

2005, s. 15. 
54 Yavuz Gökalp Yıldız, Global Stratejide Ortadoğu, İstanbul, 2000, s. 28. 
55 Kuloglu, Armağan, "Türkiye'nin Stratejik Yer Altı Kaynaklarının Ulusal Güvenlige Etkisi." 

Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz, 2010. 
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1.2. ABD’nin DıĢ Politika Geleneği ve Kültürü 

 

ABD dış politika kültürünü anlayabilmek için ABD dış politikasının 

tarihsel geçmişini ve birikimini incelemek gereklidir. ABD dış politika 

kültürün tek taraflı bir yapısı olduğundan bahsedilemez; farklı tarafları ve 

yüzleri bulunmaktadır. ABD‘nin İngiltere‘ye karşı verdiği bağımsızlık 

mücadelesinde aldığı destekle şekillenen siyasal felsefe ile kurulmuş olması, 

sahip olduğu dış politikayı farklı kılmış ve yüksek bir özgüven kazandırmıştır.  

ABD Bağımsızlık Bildirgesi‘nin evrensel niteliği, kurucularının ABD‘nin 

özgün karakterine dair inançlarını göstermektedir. Bu özgün karakterin 

oluşumunda ABD siyasi tarihinin önemli yapı taşlarından olan din önemli bir 

konuma sahiptir.
56

 Püritenler,  ABD siyasi kültürünün temel unsurlarındandır. 

Püritenlere göre, ABD tüm dini baskılardan uzak ve kendi inanç sistemlerine 

göre kurulmuş bir ülkedir.
57

 Bu bağlamda ABD‘nin kuruluş felsefesi, dini ve 

siyasi özgürlüklerden biri olmadan diğerinin olması düşünülemeyecek 

tamamlayıcı gelenekler ve değerler olarak algılanmıştır.
58

 Bu noktadan 

hareketle Mead ve McDougall, uluslararası ilişkiler çalışmalarında yaygın bir 

ikiliğin ötesine geçmeyi amaçlayan bir yaklaşım izledi. Onlar ABD dış 

politikasını realist-idealist ya da enternasyonalist-yalnızcılık ikilemleriyle 

                                                
56 Jonathan Den Hartog, ―Religion, the Federalists, and American Nationalism‖. Religions, 

2017, s. 5. 
57

 Ning Kang, ―Puritanism and its impact upon American values‖, Review of European 

Studies, 2009, s. 148-151. 
58Walter A. McDougall, Promised Land, Crusader State: The American Encounter With 

the World Since 1776, Boston, 1997, s. 15; Gültekin Sümer, ―Amerikan Dış Politikasının 

Kökenleri ve Amerikan Dış Politik Kültürü‖, Uluslararası ĠliĢkiler, Güz 2008, s. 122. 
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karakterize etme eğilimini benimsemekten ziyade, ABD‘nin dış politikasını 

kalıcı ―geleneklerin‖ tanınması ve takdir edilmesiyle analiz etmeye 

çalışmışlardır. 

Mead
59

 ABD dış politikası hakkındaki düşüncelerini 4 kategoride 

toplamıştır: Hamiltoncu, Jeffersoncu, Jacksoncu, Wilsoncu. İsmini ilk ABD 

Maliye Bakanı Alexander Hamilton‘dan alan Hamiltoncular merkantilist olup 

güce yaklaşımlarından geleneksel realistlere daha yakın pozisyonda yer 

almaktadırlar. İsimlerini Başkan Thomas Jefferson‘dan alan Jeffersoncular 

ABD‘nin tepeden bakan, tepedeki bir şehirde olan ve dünyanın geri kalanı için 

bir fener olduğunu iddia eden ortak görüşü paylaşmaktadırlar. Adını başkan 

Andrew Jackson‘dan alan Jaksoncular izolasyoncu görüşe daha yakındır. Yani 

bir anlamda daha çok dünyevi meselelerden kendilerini uzak tutma 

eğilimindedirler. Fakat ABD‘nin çıkarı bağlamındaki her türlü politikalara 

onay verme konusunda çekinmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Wilsoncular, 

demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ABD değerlerinin evrensel olarak 

uygulayacağına inanmaktadırlar.
60

 Bu bağlamda yumuşak Wilsoncular ile sert 

Wilsoncular arasında bir ayrım vardır.
61

 Konumuz açısından sert Wilsoncular, 

Woodrow Wilson‘un ABD ideallerini savunmasını benimsemiş ancak 

ABD‘nin uluslararası örgütlere ve anlaşmalara olan bağlılığının, ABD 

                                                
59 Walter Russell Mead, Special Providence: American Foreign Policy and How It 

Changed the World, New York, 2001. 
60G. John Ikenberry, ―Woodrow Wilson, the Bush Administration, and the Future of Liberal 

Internationalism‖, s. 1-24, Thomas J. Knock içinde, The Crisis of American Foreign Policy: 

Wilsonianism in the 21
st
 Century, Princeston, 2009. 

61Max Boot, ―Think Again: Neocons‖, Foreign Policy, 

https://foreignpolicy.com/2009/10/28/think-again-neocons/, 28 Ekim 2009, 21 Mayıs 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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hedeflerine zarar vereceği için reddedilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
62

 

Dolayısıyla Mead, dört yaklaşım arasındaki çekişmenin ve çekiciliğin genel 

olarak ABD siyasetinin ulusal çıkarlarla en uyumlu devlet adamlarının bile 

tasarlayabileceğinden daha iyi bir uyum sağlamaya çalışmıştır. Öyle ki 1823 

Monroe Doktrini ve I. Dünya Savaşı arasında tüm ekollerin İngilizler 

tarafından organize edildiği dünya sisteminde bu görüşler iyi çalışmış, 

1947‘den sonra ise Sovyetlere karşı bir dünya koalisyonu için Mead‘ın ilkeleri 

daha da önemli hale gelmiştir.
63

 

ABD‘nin mevcut devam eden stratejisinin liberalizme ve demokrasiye 

öncelik tanıyor oluşu, ABD diplomatik gelenekleri ve yaklaşımları ile 

örtüşmektedir. ABD siyasal deneyimlerine özgü nedenlerden ötürü, ABD 

milliyetçiliği - yani Birleşik Devletleri bağımsız bir siyasal topluluk olarak 

tanımlayan ve farklılaştıran faktörler - tarihsel olarak hem bir dizi liberal, 

evrensel, siyasi ideallere bağlılık hem de bu normları uluslararası olarak yayma 

zorunluluğu algısı olarak tanımlanmıştır. Brands‘ın model oluşturma/örnekçilik 

(exempliarism) olarak adlandırılabilecek görüşlerini takip eden bu bakış açısı, 

Birleşik Devletlerin eski dünya siyasetinden ve güçler dengesi sisteminden 

ayrılarak kurulduğunu söylemektedir.
64

 Dahası ABD‘nin kurumlarının ve 

değerlerinin, tamamen olmasa bile çoğunlukla izolasyon ile 

mükemmelleştirilip korunması gerektiğini öne sürmektedir. Birleşik Devletler, 

kendi örneği ile dünya üzerinde nüfuzunu kurmaktadır; aktivist bir dış politika, 

                                                
62 Max Boot, ―What the Heck Is a ‗Neocon‘?‖, Wall Street Journal, 

https://www.wsj.com/articles/SB104121045871745553, 30 Aralık 2002, 21 Mayıs 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
63Jerald A. Combs, ―Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the 

World by Walter Russell Mead‖, The Journal of American History, 2002, s. 1147. 
64Henry W. Brands, What America Owes the World: The Struggle for the Soul of Foreign 

Policy, Cambridge,  1998, s. 5. 
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ABD modelinin etkisini zayıflatarak ülkedeki liberal uygulamaları bile 

bozabilir. İkinci bir bakış açısı ise, aktivist korumacılık (vindicationism), 

Jeffersoncuların ―tepenin üstündeki şehir‖ kimliğini paylaşır ancak ABD‘nin 

bir örnek olmanın ötesine geçmesi ve evrensel siyasi değerlerini ve kurumlarını 

yaymak için aktif tedbirler alması gerektiğini savunur. Brands‘ın deyimiyle 

ABD liberal olmayan bir dünyada ―doğruyu savunmak‖ için gücünü aktif 

olarak kullanmalıdır.
65

 Model oluşturucular, diğer devletlerin ABD örneğine 

imreneceği yönündeki beklentisi en iyi senaryoda yetersiz ve en kötüsünde ise 

ütopyacılık olarak görmektedirler; bu yüzden ABD, öteki ülkelerdeki 

demokratikleştirme süreçlerine müdahale ederek ve gerekirse güç kullanarak 

hızlandırmalıdır. ABD‘nin Evangelist bir felsefeyi takip ettiği iddiasını 

savunanlar aynı zamanda içerideki demokrasinin kalitesi ile ilgili de iyimser 

olma eğilimindedirler: ABD kurumları kusurlu ise nispeten daha üstündür ve 

demokrasi ihracına uygundur. Bu bağlamda hem örnekçilik hem de aktivist 

korumacılık, ABD'yi uluslararası sistemde demokratik bir değişimin aracı 

olarak gören dış politika milliyetçiliğinin bir sonucudur.
66

 

ABD‘nin ulusal politik kimliği, genellikle üçüncü yaklaşım olan 

ististnacılık düşüncesi üzerinden açıklanır. Bu doktrin tarihsel olarak ABD‘nin, 

eşsiz kökleri, ulusal inançları, tarihsel evrimi ve kendine özgü politik ve dini 

kurumlarından dolayı diğer gelişmiş milletlerden niteliksel olarak farklı olduğu 

algısına sahiptir.
67

 Daha açık bir şekilde söylenecek olursa, ABD siyasi 

topluluğunun ortaya koyduğu kendine özgü nitelikler eşsiz bir şekilde bir dizi 

                                                
65

Henry W. Brands, 1998, s. 2.  
66 Jonathan Monten, ―The Roots of the Bush Doctrine: Power, Nationalism, and Democracy 

Promotion in U.S. Strategy‖, International Security, 2005, s. 114. 
67Harold Hongju Koh, ―Foreword: On American Exceptionalism‖, Stanford Law, Mayıs 2003, 
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evrensel, libreal-demokratik değerler ile tanımlanmıştır. Barone, ABD 

istisnacılığının mantığını isabetli bir şekilde ele almıştır: ―Her millet eşsizdir, 

ancak Amerika en eşsiz olandır.‖
68

 

Liberal istisnacılığın bu geleneği, uluslararası anlamda bir tür dış 

politika milliyetçiliği şeklinde, ya da ABD‘nin dış politikasının diğer 

ülkelerden ayırt edici şekilde liberal değerleri yansıtan bir aktör şeklinde ifade 

edilebilir.
69

 Geleneksel büyük güçlerden ayrı olarak, ABD‘nin politik kimliği, 

belli bir ulusal amaç fikri etrafında şekillenmiştir. Bu fikir, Amerikalıların 

―seçilmiş bir halk‖ olduğu, ABD örneğindeki demokratik kurumların ve 

değerlerin yaşatılması ve yayılması konusunda bir ―takdirin‖ rehberliğinde 

seçilmiş bir millet olduğu inancı şeklindedir.
70

 

Muafiyetçilik kavramı, ABD‘nin (özellikle onaylanan uluslararası 

antlaşmalarda) çifte standardı savunduğunu ve diğer devletlerin, ABD için 

geçerli olmayacak küresel politika reçetelerine uyma beklentisi içinde 

olduğunu göstermektedir.
71

 ABD her ne kadar kendi kuralları ile uluslararası 

arenada uluslararası ilişkileri kendine göre yorumlasa da bu pratik uluslararası 

topluluğun gözünden kaçmamıştır. Worley‘e göre
72

 ‗muafiyetçilik‘ 

istisnacılığın bir başka ifadesidir. Amerika istisnadır; bu nedenle, başkalarının 

                                                
68Michael Barone, ―A Place Like No Other‖, Special Issue “Defining America: Why the U.S. 

is unique, U.S. News & World Report, 28 Haziran 2004, Christopher Buck içinde, God 

& Apple Pie: Religious Myths and Visions of America, New York, 2015, s. 201. 
69Diğer ifadeler için Joseph Lepgold ve Timothy McKeown, ―Is American Foreign Policy 

Exceptional? An Empirical Analysis‖, Political Science Quarterly, Güz 1995, s. 369–384. 
70Edward McNall Burns, The American Idea Of Mission Concepts Of National Purpose 

And Destiny, New Jersey, 1957, s. 15. 
71John Gerard Ruggie, ―American Exceptionalism, Exemptionalism and Global Governance,‖ 

Michael Ignatieff içinde, American Exceptionalism and Human Rights, Princeston, 

2003, s. 304-338. 
72D. Robert Worley, ―American Exceptionalism and Other Isms‖, Huffington Post, 

https://www.huffpost.com/entry/american-exceptionalism-a_b_1937629, 4 Aralık 2012, 06 

Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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takip etmesi beklenen kurallardan muaftır. Bu bağlamda ABD Kongresi, 

muafiyetçiliğin en güçlü savunucusu olmuştur. I.ci Dünya Savaşının ardından 

Milletler Cemiyeti‘ni reddetmiş, BM Antlaşmasının onaylanması aşamasında 

ABD Jim Crow yasaları
73

 ve diğer insan hakları ihlalleri gibi konuların göz 

ardı edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Eisenhower yönetimi dönemindeki 

Bricker yasa değişikliği bunun önemli bir örneğidir. Bu değişiklikler 

sonucunda ABD politikalarını şekillendiren uluslararası anlaşmalar, 

uluslararası hukuk veya Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla uygulanan dış 

etkenlerden izole edilmiş olacaktı ama bir oy farkla bu öneri kabul 

edilmemiştir.
74

 Bununla birlikte Soğuk Savaş sonrası Senato, Nükleer 

Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması‘nı ve çevre konusundaki 

Kyoto Protokolü‘nü de reddetmiştir.
75

 Özetle ABD dış politikasının retorik ve 

pratiğini şu şekilde açıklamak mümkündür: 

ABD‘nin İngiltere‘den aldığı bağımsızlık sonrasında elde ettiği başarı 

ve bu başarının getirdiği milliyetçilik duygusu onun dış politikasında da önemli 

bir etkisi olmuştur. ABD Bağımsızlık Bildirgesi‘nde de bu milliyetçilik ve 

dinin önemi belirtilmiştir. Dolayısıyla aslında ABD her türlü dini ve milliyetçi 

düşüncelerden arî ve geleneksel bir felsefe üzerinde kurulmuştur. Bu gelenek 

kültürü ABD dış politikasına da yansımıştır. Geleneksel dış politika retoriğini 

açıklayan Mead için ABD dış politikası iki binli yıllara kadar Hamiltoncu, 

Jeffersoncu, Jacksoncu, Wilsoncu olarak ayrılmıştır. Hamiltoncular, 

                                                
73 1880 ile 1950'li yıllar aralığında Amerika‘nın hemen hemen her eyaletinde uygulanmış bir 

yasadır. Bu yasaya göre siyahların, beyaz tenliler ile aynı ortamlarda bulunmaları 

yasaklanmıştır. Michael J. Klarman,  From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court 

and the Struggle for Racial Equality, Oxford, 2006, s. 10.  
74 Cathal J. Nolan, ―The Last Hurrah of Conservative Isolationism: Eisenhower, Congress, and 

the Bricker Amendment‖, Presidential Studies Quarterly, Bahar 1992, s. 337-349. 
75Worley, a.g.m. 
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merkantilist bir yaklaşımla klasik realizmi dış politikada yürütmek isteyen 

gruptur. Jeffersoncular ABD‘nin dünyadaki yekta bir yeri olduğunu ve diğer 

ülkelerin onu izlemesi ve öğrenmesi gerektiğini düşünür. Jaksoncular Monroe 

doktrininin günümüzde dahi devam etmesi gerektiğini ve ABD‘nin kendi çıkarı 

dışındaki her şeye izolasyon politikası uygulaması gerektiğini savunurlar. 

Wilsoncular ise demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerin ABD dışında 

ihtiyacı olan ülkelere de yayılması gerektiğini düşünen gruptur. Lakin bu 

grubun şahin ve güvercinleri vardır. Özellikle şahinler ABD‘nin hegemonik 

gücünün verdiği destekle ABD lehine olmayan uluslararası hukuk kurumlarının 

dikkate alınmamasını düşünmektedirler. Dolayısıyla aslında bu dört akım 

içerinde dünyanın geri kalanı için en tehlikeli olanları Wilsoncuların şahin 

kanadıdır.  

ABD‘nin dış politika pratiğindeki geleneği de dört farklı kavram ile 

açıklanmıştır. Bunlar model oluşturma/örnekçilik, aktivist korumacılık, 

ütopyacılık ve ististnacılıktır. Model oluşturma ve böylece örnek olma pratiği 

ABD‘nin liberal, evrensel ve siyasi değerleri (demokrasi, insan hakları, 

hukukun üstünlüğü vs.) uluslararası olarak yayma misyonunu ifade eder. Pratik 

aslında Jaksoncuların bir yansımasıdır. Aktivist korumacılık ise 

Jeffersoncuların bir yansımasıdır. Bu pratik ABD‘nin model olması ve örnek 

oluşturması gibi pasif dış politikasının (örnek olarak diğer ülkelerin de 

kendisine benzemesini beklediği için pasiftir) ötesine geçerek evrensel, liberal 

ve siyasi değerleri yaymak için ABD‘nin aktif tedbirler alması gerektiğini 

savunur. Bu tedbirler sırasıyla sivil toplumcu, diplomatik, ekonomik ve en 

önemlisi askeri olabilmektedir. Ütopyacılık Wilsoncuların güvercin kanadının 
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bir yansımadır ve diğer devletlerin ABD örneğine imreneceklerini ama bunun 

çok uzun bir süre alacağını ve dolayısıyla ABD‘nin kendi çıkarları bağlamında 

dış politikasına devam etmesi gerektiğini düşünürler. İstistnacılık da aslında 

Jeffersoncuların bir yansıması olsa da şahin Wilsoncular için de bir değer ifade 

etmektedir. Her millet eşittir ama liberal, demokratik, Hristiyan ve güçlü ABD 

daha eşittir. Dolayısıyla aslında istisnacılık milliyetçi ve dindar ABD için en 

önemli görüştür. Zira istisna olmalarının en önemli donesi din ve topraktır. 

 

1.2.1. Ortadoğu’nun ABD Açısından Önemi 

 

Ortadoğu, ABD için taşıdığı stratejik önemin yanında bölgede varolan 

petrol ve doğalgaz kaynakları sebebi ile büyük öneme sahiptir. ABD‘nin 

Ortadoğu‘da bulunan enerji kaynaklarına olan ilgisi I.ci Dünya Savaşını takip 

eden yıllarda başlamıştır. 

 Ortadoğu petrolüne olan ilginin en önemli nedeni,  ABD‘nin azalmakta 

olan enerji kaynak rezervlerine takviye sağlamak bununla birlikte ekonomik 

gelişmesi doğalgaz ve petrole bağımlı olan Batı‘ya daha ucuz enerji 

sağlamaktır. Suudi Arabistan‘ın Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmasından 

hemen sonra ABD menşeili büyük petrol şirketleri, bölgede petrol arama 

çalışmaları başlamışlardır. İkinci Dünya Savaşı döneminde, Petrol dünya 

siyaset dengelerini değiştirebilecek, stratejik bir öneme sahip hale gelmiştir.  

ABD ihtiyacı olan petrolün büyük kısmını Ortadoğudan karşıladığı için 

Sovyet etkisinin bölge dışına taşınması ayrıca bölgede petrol ihracatı yapan 
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ülkelerin petrol şirketlerinin millileştirmesi çabalarının önüne geçilmesinin 

hayati önem taşıdığına ve bu yönde yapılan girişimlerin engellenmesi 

gerektiğine karar vermişlerdir.
76

 Bu karara ilişkin en çarpıcı olay, İran şahının 

ülkesinde bulunan İngiliz petrol şirketlerini millileştirme girişimi sonucunda, 

ülkedeki muhaliflere ABD ve İngiltere‘nin verdiği destek sonucunda 1953 

yılında devrilmesidir. ABD‘nin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabilmek için 

alternatif bir enerji kaynağının olmaması ABD‘yi Ortadoğu petrolünü elinde 

tutmak zorunda bırakmıştır.  Bu sebeple ABD politikası, ne pahasına olursa 

olsun Ortadoğu‘dan alınan petrolünün akış güvenliğini korunmak üzerinedir. 

Ortadoğu‘da yaşanacak çatışma ve karışıklıklar petrol arzının sürekliliğini 

tehlikeye atacağından, ABD güven ve istikrarı sağlamaya ve korumaya yönelik 

önlemler almaktadır.
77

 ABD‘nin sahip olduğu petrol kaynakları dönemsel 

olarak incelendiğinde rezervlerin ciddi oranda azaldığı görülmektedir. Örneğin,  

ABD 1980 yılında 36,5 milyar varil petrol rezervine sahipken 1995 yılındaki 

petrol rezervleri 29,8 milyar varile düşmüştür. Devam eden yıllarda da ABD 

petrol rezervlerindeki bu düşüş devam etmiş ve 2005 yılına gelindiğinde ABD 

petrol rezervinin 29,3 milyar varil olduğu tesbit edilmiştir. 1980 ve 2005 yılları 

kıyaslandığında ABD rezevlerinin bu süreçte -%19,7 oranında azaldığı 

                                                
76Kenneth M. Pollack, ―U.S. Policy Toward A Turbulent Middle East‖, Brookings Institute, 

https://www.brookings.edu/testimonies/u-s-policy-toward-a-turbulent-middle-east/, 24 Mart 
2015, 1 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir; Council of Foreign Affairs, ―Oil Dependence and 

U.S. Foreign Policy 1850 – 2017 repor‖, https://www.cfr.org/timeline/oil-dependence-and-us-

foreign-policy, 1 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir; E. Roger Owen, "One Hundred Years of 

Middle Eastern Oil" Global Commodities, 

http://www.globalcommodities.amdigital.co.uk/FurtherResources/Essays/Oil, 2013, 1 Haziran 

2018 tarihinde erişilmiştir. 
77Tuğçe Ersoy Öztürk, ―ABD‘nin Yumuşak Güç Kullanımı: Barack Obama İmajı Üzerinden 
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11 Temmuz 2009, 12 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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görülmüştür.
78

 Bir taraftan ABD‘nin petrol rezervleri azalırken diğer taraftan 

ABD‘nin petrol tüketimin miktarındaki ve dünya petrol rezervindeki artış 

devam etmiştir. Bu durum ABD‘nin dünya petrol rezervlerinin büyük kısmına 

sahip ülkelere karşı harekete geçmesinin nedenleri açıklayabilecek gerekçeler 

olarak ortaya çıkmaktadır. Zira Ortadoğu bölgesi Dünya petrol rezervlerinin 

yaklaşık olarak %88‘lik oranına sahiptir. Bu oran, Dünya petrol rezevlerinin 

neredeyse üçte ikilik oranına tekabül ederken ABD‘nin toplam rezevlerdeki 

payı sadece % 2,7‘dir. Tüketim miktarı gözönüne alındığında sadece 11 yıl 

yetecek kadar rezervi bulunmaktadır. 

  Ortadoğu bölgesi dünyanın ihtiyaç duyduğu petrolü büyük bir oranda 

karşılayabilme kapasitesine sahip olması nedeniyle ABD için oldukça önemli 

bir konumdadır. ABD ihtiyaç duyduğu enerjinin %40‘ını petrolden 

karşılamaktadır ve bu anlamda petrole bağımlıdır.  Temel enerji gereksiniminin 

yaklaşık %21‘ini Ortadoğu‘dan karşılayan ABD, ihtiyaç duyduğu miktarın 

yarısını ithal ederek karşılamaktadır. Bu sebepledir ki dünya petrol 

kaynaklarının üçte ikisini barındıran Ortadoğu bölgesini kontrol altına 

alabilmek için buradaki etkinliğini artırmış ve böylece bölgedeki güç dengesini 

kendi lehine çevirmiştir. ABD‘nin ihtiyacı olan petrol ithalatını 

karşılayabilmek için Ortadoğu bölgesinden yapacağı ithalat miktarının 2050 

yılına gelindiğinde hali hazırda yüzde 21 olan miktarın yüzde 70‘e kadar 

artması öngörülmektedir.
79

  

                                                
78 Mustafa Atiker, ―Ortadoğu, Petrol ve ABD‖, Konya Ticaret Odası, 

http://www.kto.org.tr/d/file/ortadogu_rapor.pdf, s.7. 
79 Metin Altıok, ―Uluslararası Sermayenin Krizi, Hegemonya Savaşları Ve Türkiye‖, 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2005, s. 160. 
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1956‘da yaşanan Süveyş Kanalı Krizi, önemli bir dönemeç noktası 

olarak ABD‘nin Ortadoğu politikalarının şekillenmesini sağlamaştır. Bu 

dönemde bölgede nüfuzu artan Sovyetlerin etkisiyle, ABD‘nin desteğini alan 

İngiltere‘nin önderliğinde Ortadoğu Savunma Örgütü‘nün yapılanmasına dair 

planlar uygulamaya geçilmiştir.  

Bu doğrultuda, ABD Başkanı Eisenhower da, komünizimle yönetilen 

bir devletin Ortadoğu devletlerinden herhangi birine saldırması halinde, 

ABD‘nin askeri güç kullanımı ve askeri yardım da dâhil olacak şekilde 

bölgedeki ülkeleri savunacaklarını belirtmiştir. Eisenhower Doktrini olarak 

kabul edilen bu politika 1960‘lı yılların bitimine kadar süregelmiştir. 1969 

yılında ABD‘nin Ortadoğu‘ya doğrudan müdahale yerine bölgedeki ülkelere 

artan şekilde ekonomik ve askeri yardım yapılmasını temel alan, Nixon 

Doktrini açıklanmıştır. Nixon Doktrinine göre ABD, Ortadoğu‘nun Sovyet 

tehdidine karşı korunmasında önemli görev üstleneceği varsayılan Suudi 

Arabistan ve İran‘a ciddi şekilde önem vermiştir. ABD, Nixon planı 

kapsamında, 1979 yılına kadar Suudi Arabistan ve İran‘a yapılan silah satışını 

artırmıştır.
80

  

1970‘lerin hemen başında cereyan eden petrol krizi ve sonrasında 

yaşanan dönem sonucu Ortadoğu‘nun ABD için taşıdığı önem birkez daha 

anlaşılmıştır. 1973 ve 1974 petrol krizleri sonrası ABD‘nin bölgedeki petrol 

kaynaklarını güç kullanma yolu ile ele geçirmeyi planladığı senaryolar 

gündeme gelmiştir. Dönemin Suudi Arabistan ABD Büyükelçisi James Akins, 

Petrol krizinin yaşandığı dönemdeki bu senaryoların perde arkasındaki kişinin, 
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dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger olduğunu ifade etmiştir.
81

 Fakat o 

dönemde ABD‘nin Körfez‘de, ciddi bir askeri varlığı olmaması sebebiyle 

bölgedeki petrol kaynaklarını güç kullanarak kontrol altında tutması çok da 

mümkün değildir. Nitekim Nixon planı ABD yönetimince yeterli desteği 

bulamadı ve kısa bir süre sonunda önemini yitirdi.
82

 1979‘da İran‘da yaşanan 

İslam Devrimi ve Sovyetler Birliğinin Afganistanı işgal etmesi sebebiyle, 

ABD‘nin Ortadoğu bölgesine daha yoğun müdahalede bulunmasını gerektirdi; 

bölgede cereyan eden bu iki önemli gelişme bölgedeki mevcut güç dengesini 

Sovyetler Birliği‘nin lehine değiştiriyordu. Bu gelişmeler sonrası, ABD 

Ortadoğu bölgesinde uyguladığı politikayı değiştirerek 1980 yılında Carter 

Doktrini‘ni benimsedi.  

23 Ocak 1980 tarihinde ABD Kongresinde bir konuşma yapan Başkan 

Carter, konuşmasında izleyeceği politikayı detaylı bir biçimde açıkladı.
83

 

Carter kongrede yaptığı konuşmasında Ortadoğu bölgedesinde yabancı bir 

gücün etkinlik kazanmak amacıyla gerçekleştireceği herhangi bir girişimin 

ABD‘nin stratejik amaçlarına yönelik yapılmış bir tehdit olarak kabul 

edileceğini ve böyle bir durumun yaşanması halinde ABD‘nin askeri müdahale 

de dâhil olmak üzere her türlü önlemin alınacağını ilan etti. Bu doğrultuda II. ci 

Dünya Savaşı‘ndan sonra görev başına gelen tüm ABD Devlet Başkanları, 

Ortadoğu ve Körfez bölgesi ülkelerinin taşıdığı iktisadi, siyasal ve stratejik 

önemi belirtmiş ve bu yönde politikalar geliştirmiştir. Truman Doktrini, 

                                                
81 Erhan Akdemir, ―Amerika‘nın Ortadoğu Politikasının Şekillenmesinde Düşünce 

Kuruluşlarının Rolü‖, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 2007, s.53-74. 
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Eisenhower Doktrini, Nixon Doktrini, Carter Doktrini, Reagan, baba ve oğul 

Bush dönemlerinde ABD‘nin Ortadoğu‘da gerçekleştirdiği müdahaleler bu 

politikanın somut göstergeleridir.. Carter Doktrininde Ortadoğu enerji 

güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit unsuru söz konusu olduğunda ABD 

askeri müdahalesi alternatifler dâhilindeydi. 

Ortadoğu ülkeleri, Soğuk Savaş süresince ABD ile yakın siyasi ve 

askeri ilişkiler geliştirme hususunda çekingen davranmışlardır. Sovyetler 

Birliği‘nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sonlanması neticesinde iki 

kutuplu dünya sistemi sona ermiş ve yerini tek egemenliğin ABD‘de olduğu, 

tek kutuplu sistem almıştır. Kapitalist bloğun zaferiyle sonlanan Soğuk Savaş 

döneminden sonra, ABD için artık yeni hedef, dağılan Rusya Federasyonu‘nun 

yerini alabilecek devletlerin bir şekilde engellenmesi olmuştur.
84

 Ortaya 

konulan bu temel politika ABD‘nin sahip olduğu küresel hegemonyaya 

meydan okumasa dahi, dünyanın herhangi bir bölgesinde ABD‘nin çıkarları ile 

ters düşecek bir bölgesel gücün ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlamıştır.
85

 

Bu anlamda, günümüz uluslararası sistemi, Soğuk Savaş döneminde dünyada 

var olan güç dengesine göre değil, Soğuk savaş sonrası oluşan ABD 

hegemonyasına göre kurulmuştur.
86

  

ABD‘nin sahip olduğu hegemonya dâhilinde Ortadoğu‘ya yönelik 

güttüğü çıkar politikalarını, ABD düşmanı bir devletin kitle imha silahları 

edinmesinin engellenmesi, İsrail devletinin varlığını sürdürmesini garanti altına 
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almak,  Ortadoğu enerji kaynaklarının ABD politikaları doğrultusunda arz 

güvenliğinin sağlanması ve dünyaya kesintisiz ulaşmasını sağlamak olarak 

ifade edebiliriz. Bununla birlikte, Körfez‘de güçlü bir düşman devletin 

varlığının engellenmesi, Ortadoğu barış sürecinin başarılı bir biçimde 

sürdürülmesi, Batı bloğuna yakın olan Arap devletler ile iyi ilişkiler 

oluşturulması, iyi ilişki içerisinde bulunulan devletlerin rejimlerini devam 

ettirebilmeleri için desteklenmesi ve bölgede cereyan eden terörizmin denetim 

altına alınması son derece mühim ulusal çıkarlar olarak belirlenmiştir.
87

  

ABD‘nin Ortadoğu politikalarını oluşturan ana unsurlar şöyle 

özetlenebilir. Enerji kaynaklarının kesintiye uğramadan dolaşımını sağlamak 

ve petrol fiyatlarını kontrol altında tutabilmek, İsrail devletinin güvenliğini ve 

bağımsızlığını garanti altına almak ve bu istikrarı tehdit edebilecek olan 

ülkeleri etkisizleştirmek, bu doğrultuda Suriye, İran, Irak ve Lübnanı kontrol 

altında tutmak, ABD politikalarına muhalif radikal İslam tehlikesini azaltmak. 

Aynı zamanda bölge ülkelerinin elinde bulunan biyolojik ve kimyasal kitle 

imha silahlarını yok etmek ve bu ülkelerin terör kaynağı haline gelmelerini 

önlemek, ABD karşıtı düşünceleri azaltmak ABD‘nin Ortadoğu politikasını 

şekillendirmesinde belirleyici olan unsurlar arasında sayılabilir. Özetle bölgede 

ABD egemenliğini sarsabilecek bir gücün ortaya çıkmasının önüne geçmek, 

bölge enerji kaynakları ve petrolünün ABD kontrolünde kalmasını sağlamak 

ABD‘nin Ortadoğu‘da izlediği politikanın amaçlarıdır.
88
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1.2.2. Irak ĠĢgaline Kadar ABD’nin Ortadoğu Politikası 

 

ABD, Ortadoğu‘daki en aktif aktörlerden biri olarak kabul edilmekte olup, 

bölgedeki değişimlerden ve dönüşümlerden yararlanan bir konumdadır. 

ABD‘nin bölgedeki ekonomik, politik ve güvenlik nedenlerinden kaynaklanan 

varlığı 250 yıldan fazladır sürmektedir. Bu bağlamda 1797‘de ABD ve 

Osmanlı egemenliğinde olan, Trablus‘un Berberi beyi ve vatandaşları arasında 

Trablus Antlaşması imzalanmıştır.
89

 Bununla birlikte, Washington‘un ayrılma 

politikası (karışmamak, dâhil olmamak veya izolasyon) gelecek yıllar boyunca 

ABD dış politikasının tonunu belirlemiş ve 1823 yılında ilan edilip neredeyse 

Birinci Dünya Savaşı‘nın bitimine kadar bir asır süren, Monroe Doktrini ile, 

ABD kendisini Eski Dünya ve Doğu Yarım Küre meselelerine karşı izole 

etmiştir.
90

 ABD‘nin II. Dünya Savaşında Ortadoğu‘daki meselelere müdahalesi 

ile doğrudan temas en üst perdeden başlamıştır. ABD‘nin popüler bağımsızlık 

hareketlerinin destekçisi olarak tanınması, ülkenin çıkarlarını ilerletmek ve 

bölgesel aktörlerle anlamlı dostluklar kurmak için uygun ve elverişli bir ortam 

yaratmıştır. Böylece, İkinci Dünya Savaşı‘nın sona ermesi sonucu iki kutuplu 

dünya kurulmuş ve kutupları temsilen ABD ve SSCB arasındaki şiddetli 

sürtüşme, ABD‘yi Ortadoğu bölgesel meselelerinin yörüngesine geri 

döndürmüştür. Bu dönemden itibaren ABD başkanlık doktrinleri, yurt 

dışındaki faaliyetleri yasallaştıran ABD dış politikasının yön göstericisi haline 

gelmiştir.  

                                                
89 Bu anlaşmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz'de Amerikan bayrağı altındaki 
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İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra bölgedeki ABD ilgisi ve müdahalesi, 

Truman Doktrinindeki: ―Silahlı azınlıklar veya dış baskılar tarafından boyun 

eğdirme çabasına karşı koyan özgür halkları desteklemenin Birleşik Devletlerin 

politikası olması gerektiğine inanıyorum‖ sözleriyle başlamıştır.
91

 Bu nedenle 

Truman Doktrini, ABD‘nin yeni ekonomik ve teknolojik üstünlüğünün ve 

Truman yönetiminin faydalanmaya çalışacağı koşullardan olan, Sovyetler 

Birliği‘nin liberal demokrasi karşıtı politikalarından çıkarılan düşmanlığın bir 

dengeleyicisidir.
92

 Dolayısıyla ABD, izolasyon politikasına geri dönmek 

yerine, dâhil olmama ve müdahale etmeme üzerine kurulu ABD dış 

politikasını, tam dâhiliyet ve tam müdahale içeren aktif bir politika ile 

değiştirmiştir. 

Truman Doktrininden on yıl sonra Başkan Eisenhower, Ocak 1957‘deki 

kongreye yönelik konuşmasında ülkesel bütünlük ve siyasi bağımsızlığı 

korumak, uluslararası komünizm tarafından yönetilen herhangi bir ulustan 

gelecek aleni silahlı saldırıya karşı korunmak ve savunmak amacıyla yardım 

talep edebileceğini vurgulamıştır.
93

 Bu konuşmanın odak noktalarından biri 

özellikle Ortadoğu üzerinedir. ABD‘nin Ortadoğu‘nun her bir ulusunun tam 

egemenliğini ve bağımsızlığını hiçbir tereddüt duymadan desteklediği ve İran, 

Irak, Pakistan veya Türkiye‘nin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına 
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bir tehdidin Birleşik Devletler tarafından en büyük önem ile değerlendirileceği 

vurgulanmıştır.
94

 Ortadoğu bölgesinin Eisenhower Doktrinindeki önemi; 

Süveyş Krizi ve sonrasında İngiliz ve Fransız etkisinin bu krizdeki 

başarısızlıklarının ardından doğan güç boşluğu ile birlikte, Sovyetler Birliği‘nin 

Mısır‘a girme bahanesine bir cevaptır. Bununla birlikte bu doktrin çerçevesinde 

1958‘deki Lübnan krizinde askeri harekât uygulanmış, Muhammed Reza Şah 

Pehlevi‘nin İran‘a geri getirilmesi desteklenmiş ve bir kez daha petrolün, ABD 

dış politikasındaki karar alma sürecinde artan önemi gösterilmiştir.  

1960‘larda, Kuzey Vietnam‘ın Güney Vietnam‘ı ilhak etmeye yönelik 

girişimlerinin ardından, ABD müdahale etmeye karar vermiş ve binlerce kişilik 

ABD birliği ülkeye girmiştir. Bu kararın arkasındaki ana sebep, ülkedeki 

Sovyet etkisinin genişlemesini önlemektir; aksi takdirde, ―domino etkisi‖ tüm 

Asya ülkelerini komünist yönetimine karşı düşme tehdidiyle karşı karşıya 

bırakacaktır. Başkan Johnson‘ın eğer ―komünistler Güney Vietnam‘da 

durdurulmayacaklarsa yarın Hawaii‘ye, sonraki gün de San Francisco‘ya 

varacaklar‖ ifadesi, Asya‘daki çevreleme politikasına arka plan 

oluşturmuştur.
95

 Bu politika, sonraki yıllarda Jimmy Carter ve Ronald 

Reagan‘ın yönetimi altında batıya doğru kaymıştır. 

Bu bağlamda Soğuk Savaş‘ın devam eden şartlarında, Başkan Carter, 

Soğuk Savaş doktrinlerinin yeni, güncellenmiş ve uyarlanmış bir versiyonunu 

sergilemiştir. Carter Doktrini, köklerini Ocak 1980‘deki Ulusa Sesleniş 

konuşmasından almaktaydı ve bu konuşmada Sovyet askeri gücünün kendi 
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sınırlarının ötesindeki istikrarlı büyümesi ve artan izdüşümünün güç dengesi 

için bir tehdit olduğu iddia edilmekteydi.
96

 Bu açıklama, Sovyet 

yayılmacılığına karşı mücadele ve müdahale için yenilenmiş bir çabayı 

vurgulamış, dolayısıyla Afganistan‘ın 1979‘da Sovyet birlikleri tarafından 

işgaline atıfta bulunmuştur.  

―Şu an Afganistan‘da Sovyet askeri birlikleri tarafından tehdit 

altında bulunan bölge, stratejik olarak büyük bir öneme sahiptir: bu 

bölge dünyadaki ihraç edilebilir petrolünün üçte ikisinden fazlasını 

içeriyor. Sovyetlerin Afganistan‘a hâkim olma çabası, Sovyet askeri 

güçlerini, Hint Okyanusu‘na 300 millik mesafeye getirdi ve dünyanın 

petrolünün çoğunun akması gereken bir kanal olan Hürmüz Boğazı‘na 

yaklaştırdı. Sovyetler Birliği şimdi stratejik bir pozisyonu pekiştirmeye 

çalışıyor; bu nedenle bu durum, Ortadoğu petrolünün serbest dolaşımı 

için ciddi bir tehdit oluşturuyor.‖
97

 

 

Başkan Carter‘in Ulusal Güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski, 

başkanın dikkatini ABD‘nin Basra Körfezi‘ndeki petrol arzı konusundaki 

kırılganlığına, bölgedeki güç kapasitesinin arttırılması fikriyle 1978‘den bu 

yana çekmeye çalışmıştır. Brzezinski, 26 Aralık 1979 tarihli ―Afganistan‘daki 

Sovyet Müdahalesine İlişkin Düşünceler‖ konulu bildirisinde, birkaç temel 

nokta ve tedbirin ana hatlarını çizmiştir. Bildiri başkana, Afganistan‘ın ―Sovyet 

Vietnamı‖ haline gelebilecek işgalinin, devam eden Afganistan direnişinin 

―isyancılara daha çok para, silah ve bazı teknik tavsiyeler gönderilmesi 

anlamına gelmesi‖ nedeniyle ABD tarafından hoş görüldüğü şeklinde 

özetlenmiştir.
98

 Ayrıca, komşu ülkedeki isyancılara yardım etmesini teşvik 

etmek ve böylece Afganistan‘daki direnişin devam etmesini sağlamak 

                                                
96 Jimmy Carter, a.g.m. 
97 A.g.m. 
98 Zbigniew Brzezinski, "Brezenski Memoranda to Carter on Soviet Intervention in 

Afghanistan‖, National Security Archive, 26 Aralık 1979, s. 3. 
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amacıyla, Pakistan‘a yönelik politikayı yeniden gözden geçirmesi tavsiye 

edilmiştir.
99

 

Aslında Pakistan‘ın Afganistan‘daki rolü, Brzezinski‘nin bildirisinde 

belirtilenden daha önemliydi. İngilizlerin ülkeden çekilmesi sırasında 

Pakistan‘da kurulan Servisler Arası İstihbarat (ISI) (Inter Services 

Intelligence), Ortadoğu, Hindistan ve Güney Doğu Asya‘daki ofisleri kontrol 

eden MI6‘nın (Military Intelligence Section 6) yerini almıştır. Bir anda ISI, 

83.000 mücahit savaşçısını eğiten İngiliz istihbarat servisleriyle çalışan 

Merkezi Haber Alma Teşkilatı‘nın (CIA)  (Central Intelligence Agency) bir 

versiyonuna dönüşürken, bu tür yardımların finansmanı, radikal İslamcıların 

yükselişi ve direnişine enjekte edilecek para için kullanılan, Uluslararası Kredi 

ve Ticaret Bankası (The Bank of Credit and Commerce International) (BCCI) 

grubu aracılığıyla yapılmıştır.
100

 Afganistan‘daki Sovyet müdahalesinden aylar 

önce, 3 Temmuz 1979‘da, Başkan Carter tarafından alınan özel kararın teşvik 

edilmesi ve desteklenmesiyle,
101

 Pakistan ve Suudi Arabistan‘la birlikte CIA, 

daha sonra Mücahit ve Özgürlük Savaşçıları olarak adlandırılan, bu radikallere 

                                                
99 David N. Gibbs, ―Afghanistan: The Soviet İnvasion İn Retrospect‖, International Politics, 

2000, s. 233-245. 
100Jonathan Beaty, The Outlaw Bank: A Wild Ride Into the Secret Heart of BCCI, Beard 

Books, 2004, s. 48-49. 
101 Siklon Operasyonu, Afganistan'daki Sovyet savaşı öncesinde ve sırasında Afgan 

Mücahitlerini silahlandırıp finanse etmek için yürütülen Birleşik Devletler CIA programının 

kod adıydı (1979-1989). Program, militan İslami grupları desteklemek için tasarlandı. Siklon 

Operasyonu, en uzun ve en pahalı CIA operasyonlarından biriydi. Finansman, 1980 yılında 

yılda 20-30 milyon ABD Doları ile başlamış ve 1987 yılında yılda 630 milyon ABD Doları 

seviyesine yükselmiştir. Finansman, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra 

ve Afganistan iç savaşında 3 yıl boyunca devam etti. Luiz Alberto Moniz Bandeira, The 

Second Cold War: Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA, Cham, 2017. 
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askeri hedef ve eğitim sağlamak için ―Siklon Operasyonu‖ denilen harekâta 

başlamıştır.
102

 

Ronald Reagan yönetimi Afganistan vekâletini devralmış ve Carter‘ın 

dış politikasını ve Sovyet destekli bağımlı devletlerin hükümetlerine karşı anti-

komünist/kontra gerillaların desteğiyle Sovyet etkisine karşı çıkma stratejisini 

sürdürmüştür. Reagan, 1985‘teki Ulusa Sesleniş konuşmasında doktrinini; ―her 

kıtada, Afganistan‘dan Nikaragua‘ya kadar hayatlarını riske atanlara dair 

inancımızı kaybetmemeliyiz. Sovyet saldırısına karşı koymak ve doğuştan 

bizim olan haklara sahip çıkmak için özgürlük savaşçılarına destek en iyi 

savunmadır‖
103

 olarak açıklamış ve doktrin Soğuk Savaş‘ın bitimine kadar 

devam etmiştir.
104

 Krauthammer‘a göre Reagan‘ın doktrini ABD‘nin adalet, 

gereklilik ve geleneğini desteklemesine dayanıyordu: adalet, çünkü anti-

komünist devrimciler tiranlıkla mücadele ediyorlardı; gereklilik, çünkü 

―özgürlük savaşçıları‖ için herhangi bir yenilgi, geri dönüşü olmayan bir 

şekilde Sovyet egemenliğine bir ülke verdi ve gelenek, çünkü Birleşik 

Devletler, öteki ülkelerin özgürlük gayesini her zaman desteklemiştir.
105

 

                                                
102Zbigniew Brzezinski, ―How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen, Archive, 

https://archive.org/stream/GeostrategyAndU.S.Hegemony An Analysis Of The Grand Chess 

board And Beyond By David A.Owen16/ZbigniewBrzezinski-

HowJimmyCarterAndIStartedTheMujahideen-40_djvu.txt, 15 Ocak 1998, 14 Temmuz 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
103Ronald Reagan, ―Address Before a Joint Session of Congress on the State of the Union 4 

February 1986‖, The American Presidency Project, 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=36646, 14 Temmuz 2018 tarihinde 
erişilmiştir. Ayrıca bkz. Richard Dean Burns, Joseph M. Siracusa, Jason Flanagan, American 

Foreign Relations since Independence, Santa Barbara, 2013. 
104 Reagan doktrini ilk kez Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği‘nin bir toplantısında 

Kirkpatrick‘in yaptığı bir konuşma ile ifade edilmiş daha sonra Başkan Reagan tarafından 

benimsenmiş ve kendi adı ile anılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sertaç Hami Başeren, 

Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmaların Sınırları, Ankara, 

2003, içinde Louis Henkin, et.al., ―Right v. Might: International Law and The Use of Force‖, 

Council on Foreign Relations, 1991, s. 3. 
105 Norman Graebner, Richard Dean Burns, Joseph M. Siracusa, Reagan, Bush, Gorbachev: 

Revisiting the End of the Cold War, London,  2008, s. 77. 
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Bu durum Soğuk Savaş‘ın sonuna kadar geçerliydi: Sovyetler 

Birliği‘nin çöküşünü izleyen düşüşle birlikte önceki ―bastırma‖ ve ―çevreleme‖ 

politikaları artık işlevsel ve gerekli değildir. Başkan George H.W. Bush 

tarafından 1991‘de duyurulan ―Yeni Dünya Düzeni‖, yeni tarihsel koşullarda 

demokrasi, özgürlük, barış, güvenlik ve hukuk egemenliği temel evrensel 

ilkelerine hizmet edecek büyük bir fikir olarak kabul edilmiştir.
106

 Bu doktrin 

ABD‘nin yeni küresel rolüne meşruiyet kazandırmak ve dünyanın farklı 

bölgelerindeki varlığı için yeni bir başlangıç haline gelmiştir: ―Sizi temin 

ederim ki, ABD‘nin bir Pax Americana (Amerikan Barışı) arayışına dair niyeti 

yoktur. Bununla birlikte, bağlantılı kalacağız. Geri çekilmeyeceğiz ve 

kendimizi izole etmeyeceğiz. Dostluk ve liderlik sunacağız‖.
107

 Böyle bir 

retorik aracılığıyla Birleşik Devletler, Kuveyt‘in Irak tarafından işgalini takiben 

1991‘de ―Çöl Fırtınası‖ operasyonunu meşrulaştırarak aslında bölgede 

bugünkü durumu oluşturan olay zincirlerini başlatmıştır. ―Bölgedeki 

uluslararası barışı ve güvenliği yeniden sağlamak,
108

 660 sayılı Kararı korumak 

ve uygulamak üzere otorite sağlayan güç kullanımına izin veren 678 sayılı 

Güvenlik Konseyi Kararı
109

 ile Irak‘a müdahale edilmiştir. 12 yıl sonra bu 

karar (Irak-Kuveyt savaşına ilişkin bir sonraki BMGK kararından ayrı olarak), 

                                                
106 ABD Dış İşleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Başkan George H.W. 

Bush'un Konuşması, George Bush, ―Address to the United Nations General Assembly‖, U.S. 

Department of State, https://2009-2017.state.gov/p/io/potusunga/207269.htm, 23 Eylül 1991, 

14 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
107 A.g.m. 
108 Kuveyt'in Iraklı işgalini kınayan, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen, 2 Ağustos 

1990 tarihli karar; Irak'tan derhal ve koşulsuz olarak tüm güçlerini geri çekmesini talep ediyor 

ve Irak ve Kuveyt'i, farklılıklarının çözümü için derhal yoğun müzakerelere başlamaya 

çağırıyor, United Nations Archive,  http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm, 15 

Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
109 ―Irak'a Karşı Muhtemel Güç Kullanımı İçin Yasal Otorite‖, ASIL Tutanakları, 1998, s. 

138. 
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George W. Bush yönetimi tarafından, 2003 işgali sırasında Irak‘taki üstünlük 

ilkesinin meşrulaştırılması için de kullanılmıştır.
110

 

―Çöl Fırtınası‖ Operasyonu, ABD‘ye, bölgesel devletlerle anlaşmaya 

varılarak petrol zengini bölgede askeri üslere sahip olma yönündeki stratejik 

hedefine ulaşma imkânı sağladı ve böylece ABD‘nin bölgedeki çıkarlarına 

yönelik tehditlere karşı hızlı ve doğrudan hareket etmesini mümkün kıldı. Bu, 

süreklilik ve değişim ile karakterize edilen Başkan Clinton yönetiminin 

ardından ABD‘nin bölgedeki askeri ve siyasi varlığı Ortadoğu‘ya yönelik 

politika için güvenilir bir siper oldu. Bölgedeki dramatik gelişmelere rağmen, 

ABD‘nin hayati ilgisi burada değişmedi: makul fiyatlarla petrol tedariki, 

güvenli ve istikrarlı İsrail Devleti, demokratik ilkelerin ve özgürlüklerin 

yaygınlaştırılması. Aynı zamanda, yeni bölgesel konjonktürde, önceki Başkan 

Clinton yönetiminin saldırgan politikası, her iki ülkeyi de dünya ekonomik ve 

ticaret sisteminden uzaklaştıracak şekilde bölgesel olarak izole ederek ve 

Irak‘taki bir rejim değişikliğini teşvik ederek, bölgedeki ABD çıkarlarına 

düşman olan Irak ve İran rejimlerinin ―çifte çevreleme‖ politikasına yönelik bir 

seyir de izlemiştir.
111

 Ancak, Başkan George W. Bush‘un yönetiminde, 

2003‘teki Irak Özgürlük Operasyonu‘na dek bu amaca ulaşılamamıştır.  

El Kaide‘nin Dünya Ticaret Merkezi İkiz kulelerine düzenlediği 11 

Eylül 2001 saldırısının ardından, 2002 yılındaki Ulusa Sesleniş konuşmasında 

                                                
110 David J. Scheffer, "Beyond Occupation Law", American Journal of International Law, 

2003, s. 842-860. 
111Martin Indyk, The Clinton Administration's Approach to the Middle East, Soref 

Symposium, 1993, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-

administrations-approach-to-the-middle-east, 15 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir;  F. 

Gregory Gause III, ―The Illogical of Dual Containment‖, Foreign Affairs, 1994,  

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/1994-03-01/illogic-dual-containment, 15 Temmuz 

2018 tarihinde erişilmiştir. 
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Başkan Bush, Irak‘ın ―şer ekseni‖ oluşumuna dâhil olan devletler listesine 

dâhil olduğunu belirtmiştir: Bu devletler ve terörist müttefikleri, dünya barışını 

tehdit etmek için silahlanan bir şer eksenini oluşturuyor. Bu rejimler, kitle imha 

silahları edinerek, çok vahim ve giderek artan bir tehlike arz ediyor. Bu 

silahları teröristlere verebilir ve habis eylemlerine imkân sağlayabilirler. 

Müttefiklerimize saldırabilir veya Birleşik Devletlere şantaj yapmaya 

çalışabilirler. Bu senaryoların herhangi birinde kayıtsızlığın bedeli feci olur.‖
112

 

Geleneklerin, yaklaşımların, belirli tarihsel koşullardaki hedeflerin 

yansıtıcı/teorik arka planına sahip bu sözler, 20 Mart 2003‘te Irak‘ın işgalinden 

başlayarak 20 yıldan uzun süre bölgenin dramatik geleceğini belirlemiş ve 

IŞİD‘in yükselmesiyle sonuçlanmıştır. 

                                                
112Başkan Bush‘un 2002 Ulusal Sesleniş, George H. W. Bush, ―State of the Union Address‖, 

The Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm, 29 Ocak 2002, 15 Temmuz 2018 tarihinde 

erişilmiştir. 
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BÖLÜM ĠKĠ: BUSH YÖNETĠMĠNĠN ORTADOĞU POLĠTĠKASI 

BAĞLAMINDA IRAK ĠġGALĠ VE SONRASI 

 

ABD dış politikası ile ilgili çalışan bazı siyaset bilimci ve uluslararası 

ilişkiler uzmanlarının görüşlerinin aksine, Başkan Bush yönetimi altında 

yürütülen ABD dış politikasının, değişimden ziyade sürekliliğe dayalı 

olduğunu ileri süren birçok görüş bulunmaktadır. Bu bağlamda Sylvan ve 

Majeski,
113

 ABD‘nin son 100 yıldaki dış politikasının süreklilik ile 

tanımlandığını ve diğer ülkelerin siyasi ve ekonomik faaliyetlerini incelemek, 

müttefiklerine siyasi, ekonomik ve askeri destek sağlamak, örtülü veya gizli 

operasyonlar yürütmek ya da düşmanlarına karşı savaşmak gibi bazı stratejileri 

ya da ―politika araçlarını‖ kullanma yoluna gittiğini öne sürmektedir. Bu 

uzmanlara göre ABD, bunu yapmaya imkânı olduğu için bu dış politika 

inisiyatiflerine başvurmaktadır; nitekim dış politikasını etkileyen şey zaten bu 

imkânlardır. Devamla ABD‘nin karar verme sürecinin, hiçbir şekilde uzun 

vadeli ya da yapısal amaçları gerçekleştirmeyi amaçlamadığını; bundan ziyade, 

―kendisine bağımlı bir ülkenin yüzleştiği ya da bir düşmanın doğurduğu en acil 

sorun neyse buna karşılık verecek‖ belirli araçlar seçmeyi hedeflediğini 

söylemektedirler. Tıpkı Sylvan ve Majeski gibi Lynch ve Singh
114

  de, 

sibernetik bir yaklaşım kullanarak, ABD‘nin Başkan Bush yönetimindeki dış 

politikasının bir duraksamayı değil devamlılığı temsil ettiğini öne 

sürmektedirler.  

                                                
113David Sylvan, Stephen Majeski, US Foreign Policy in Perspective: Clients, Enemies and 

Empire,  New York, 2009, s. 2. 
114Timothy J. Lynch, Robert S. Singh, After Bush: The Case For Continuity in American 

Foreign Policy,  New York,  2008, s. 17. 
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Buna paralel olarak Mearsheimer,
115

 2003 Irak Savaşı‘nın, Bush 

Hükümetinin üyeleri tarafından benimsenen yeni muhafazakâr ideolojinin bir 

sonucu olduğunu öne sürmüştür. O, Yeni Muhafazakârlığı ve dolayısıyla Bush 

Doktrinini, ―özünde dişleri olan Wilsonculuk‖ olarak, yani demokrasiyi askeri 

güç kullanarak yaymayı hedefleyen bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır.
116

 Bu 

yaklaşım, Yeni Muhafazakârlığın, ütopyacı bir demokrasi yayma gayesi ve bu 

gayeyi gözetmek için gücün kullanımı olarak açıklanabilecek ―çelişkili 

zorunluluklar‖ ile çevrelenmiş olduğunu iddia eden argümana da 

benzemektedir.
117

 Bu argüman, devletlerin demokrasi yaymak, sıkıntıda olan 

devletlere yardım etmek ya da insani eylemlerde bulunmak gibi ütopik 

amaçları takip etmek için kaynaklarını kullanmayacağını ifade eden realist 

varsayım üzerine kurulmuştur.
118

 Bush yönetimini Irak‘a saldırmamaya ikna 

etmek için yapılan bir girişimde, uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren 

birçok önemli akademisyen (çoğu realizm geçmişine sahip), The New York 

Times gazetesinde yayınlanan bir mektupta, savaşın ABD‘nin milli çıkarlarına 

fayda sağlamayacağına dair görüş bildirmişlerdir.
119

 Bu savaşı, ―gereksiz bir 

savaş‖
120

 ya da Bush Yönetimi tarafından gerçekleştirilen bir ―tercih edilmiş 

                                                
115John Mearsheimer, ―Hans Morgenthau and the Iraq War: Realism versus neo-Conservatism‖  

Mercur, 21 Nisan 2005. 
116Bu ifade çalışmanın birinci bölümünde ifade edilen Wilsoncuların şahin kanadını ifade eden 
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117Daniel Lieberfeld, ―Theories Of Conflict And The Iraq War‖, International Journal of 

Peace Studies, 2005, s. 17. 
118Christopher Layne, ―From Preponderance To Offshore Balancing: America‘s Future Grand 

Strategy‖, International Security, 1997, s. 117. 
119John Mearsheimer, ―War with Iraq is not in America‘s national interest‖, Public Affairs 

Commentary, http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/P0012.pdf, 26 Eylül 2002, 20 

Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
120John Mearsheimer, Stephen M. Walt, ―An Unnecessary War‖, Foreign Policy, S. 134, 
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2018 tarihinde erişilmiştir. 
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bir savaş‖ olarak görmektedirler.
121

 Özetle, yukarıda bahsettiğimiz uzmanlar, 

Başkan George H. W. Bush‘un yönetimi altında izlenen dış politikanın, barışçıl 

ve rasyonel olan ABD politikalarını birdenbire agresif ve irrasyonel bir ABD 

dış politikasına dönüştürdüğünde hem fikirdirler. Bu bağlamda çalışmamızda 

ifade edilen Wilsoncuların şahin kanadının görüşleri Bush yönetimi zamanında 

fazlasıyla takdir edilmiştir.  

 

2.1. Bush Yönetimin Politikası ve Irak ĠĢgali 

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere ABD stratejisi süreklilik ile 

karakterizedir. Bu nedenle, 21. yüzyılda ABD dış politikasının ilkelerinden 

bahsederken, önceki yönetimlerin politikalarından bahsetmek gerekmektedir. 

Genel olarak, 2001 yılında iktidara gelen Cumhuriyetçi George W. Bush 

yönetimi tarafından seçilen dış politika retoriği, Clinton‘un demokratik 

yönetiminin ana ilkeleri ile aynı zamana denk geldiği için ABD dış 

politikasındaki keskin değişim bu dönemde fazlasıyla hissedilmiştir. Bu 

dönemde ABD‘nin siyasal elitleri, elverişli durumdan yararlanmaya ve uzun 

zamandan beri ülkenin dünyadaki liderlik pozisyonunu pekiştirmeye 

çalışmışlardır. 

 

 

                                                
121Richard Haass, War Of Necessity War Of Choice: A Memoir of Two Iraq Wars, 

New York, 2009. 
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2.1.1. DüĢünsel Arka Planı 

 

ABD‘nin 21. yüzyıldaki dış politika stratejisi, geçmiş yüzyılların 

ideolojisi ile bağlantılıdır. Özellikle ilk sömürgecilerden olan İngiltere‘nin 

İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası arenada ve özellikle Ortadoğu ve 

Afrika‘daki sömürgeci varlığının sona ermesi, buna karşın küresel bir güç 

olarak ortaya çıkması sonrasında ABD dünyayı kendi modeline göre 

dönüştürmek için bunu tarihi bir misyon olarak görmüştür. Bu dönüşüm 

esnasında ABD‘nin temel aldığı en önemli dış politika retorikleri bölümün 

devamında irdelenmiştir.  

 

2.1.1.1.  Yeni Muhafazakârlık (Neokonservatizm) 

 

ABD‘nin ana politik felsefesinin içine yerleşmiş olan bu retorik, 

Williams‘ın ―Uluslararası İlişkilerin, Yeni Muhafazakârlığı acilen bir 

uluslararası siyaset teorisi olarak ele alması gerekmektedir‖
122

 görüşünü 

başlangıç noktası olarak almakta ve bu görüşü alandaki ana yaklaşımlar arasına 

yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kadar geniş anlamalara sahip olması onun 

Irak Savaşının analizlerinde sık sık realizm ile karıştırılmasına da sebeptir.  

                                                
122Michael C. Williams, ―What is the National Interest? The Neoconservative Challenge in IR 

Theory‖, European Journal of International Relations, 2005, s. 324. 
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Kristol,
123

 Yeni Muhafazakârlığı bir hareket olarak tanımlamayı 

reddederek bir ―ikna‖ ve ―düşünce tarzı‖ olduğunu söylemiştir. Vaisse
124

 ―elit 

bir düşünce ekolü‖ olarak adlandırmış ve bunun popüler bir hareket olduğuna 

yönelik etiketleme girişimlerini reddetmiştir. Bundan biraz farklı olarak 

Williams,
125

 Yeni Muhafazakârlığı ―entelektüel bir hareket‖ olarak tarif etmiş 

ve bir ―uluslararası siyaset teorisi‖ olarak ciddiye alınması gerektiğini 

savunmuş ve Yeni Muhafazakârlığın temel olarak bir düşünce ekolü olmanın 

yanı sıra bir ideoloji olarak da kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Zira 

ideoloji, bir ulusun veya politik sistemin inanışlarını ve menfaatlerini yansıtan 

ve siyasi eylemlerin altında yatan bir düşünceler bütünü olarak 

tanımlanabilir.
126

 Bu bağlamda Williams, Yeni Muhafazakârlığın isabetli bir 

tarifini yapmıştır. Williams‘ın işaret ettiği gibi Yeni Muhafazakârlıkta fikirlerin 

siyasette önemli olduğu ve teorik bağlılıklar ile tartışmaların pratik sonuçları 

olduğu önermesine bağlı çağdaş bir teori bulmak zordur.
127

 Buna paralel 

şekilde Kristol da
128

 dış politika söz konusu olduğunda ABD‘de hem 

liberalizmin hem de muhafazakârlığın, ideolojik görüş ya da istikamet eksikliği 

çektiğini savunmakta ve bu boşluğun Yeni Muhafazakârlık ile 

doldurulabileceğine inanmaktadır. 

                                                
123İrving Kristol, The Neoconservative Persuasion: Selected Essays, 1942 – 2009, New 

York,  2011, s. 323. 
124Justin Vaisse, ―Why Neoconservatism Still Matters‖, The Brookings Institute, 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/05_neoconservatism_vaisse.pdf, 

Mayıs 2010, s. 20. 
125Williams, 2005, s. 208, 342. 
126Collins, Collins English Dictionary: Millenium Edition, Harper Collins, 1998. 
127Williams, 2005, a.g.m., s. 308. 
128Kristol, 2011, a.g.m., s. 255. 
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Bazı akademisyenler ve eleştirmenler, felsefeci Strauss‘un Yeni 

Muhafazakâr düşünce üzerinde sağlam bir etkisi olduğunu söylemektedir.
129

 

Bu kavramı kabul edip benimseyen az sayıdaki Yeni Muhafazakârdan biri olan 

Kristol, Strauss‘un yazılarının ―önemli‖ olduğunu belirtmiş ve bu felsefeciye 

olan hayranlığını dile getirmiştir;
130

 çünkü Strauss modernliği eleştirel 

düşünceye açmıştır
131

 ayrıca, modernizm öncesi siyaset felsefecilerinin liberal 

ya da geleneksel olarak entelektüel sınıflar arasında baskın gelen muhafazakâr 

bakıştan etkilenmemesi konusunda Strauss‘a yardımcı olduğunu ifade 

etmiştir.
132

 Ancak, Yeni Muhafazakârlığı eleştiren birçok kişi, Straus‘un ―asil 

yalan‖ kavramını vurgulamakta ve bunun Yeni Muhafazakârlığı açıkça motive 

ettiğini ileri sürmektedir.  

George,
133

 ―Yeni Muhafazakârların, en yetenekli takipçilerini insan 

hayatının ve toplumun nihilist realitesi ile ilgili (gizlice) bilgilendirirken, 

kendilerini korumanın bir yolu olarak gördükleri ezoterik aldatmacaya 

duydukları güveni‖ vurgulamaktadır. Dolayısıyla Strauss felsefesinin özellikle 

bu yönünün, Yeni Muhafazakârları Irak savaşına, ve daha spesifik olarak, 

savaşın neden gerekli olduğuna dair topluma gösterilen gerekçelere, başka bir 

deyişle, savaş için destek toplamak maksadıyla kitle imha silahları ile ilgili 

                                                
129Jacob Heilbrunn, They Knew They Were Right: The Rise of the Neocons, New York, 

2008, s. 97. 
130 Strauss eski Yunan felsefesinden yola çıkarak geliştirdiği siyasal felsefesini incelediği ‗eski 
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131 Çınar Özen, a.g.e., s. 22. 
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ABD kamuoyuna yalan söylemenin gerekli olduğuna yönelik motive ettiğini 

savunmaktadır. Bu, Yeni Muhafazakârların entrikacı ya da gizemli bir grup 

olduğu fikrinin inandırıcılığını artırmıştır. Ancak bununla ilgili çok az kanıt 

bulunmaktadır.
134

 

Yeni Muhafazakârlar görüşlerini açık bir biçimde tanıtmakta ve 

ABD‘nin dünyadaki rolü ile ilgili vizyonlarını belirtmektedirler; bu bağlamda 

bütün görüşleri net bir şekilde ortaya konmuştur.
135

 Bunu ortaya koymak için 

Kristol, önceki hükumetlerin izledikleri politikayı meşrulaştırmak için 

kullandığı aldatmacaları çok sert bir şekilde eleştirmiştir. 1985 yılında şöyle 

yazmıştır: ―ABD‘nin bugünkü dış politikasının en tedirgin edici yönlerinden 

birisi, hükumetimizin bir eylem gerçekleştirirken ya da bir politika 

benimserken ABD halkına karşı yalan söyleme ihtiyacı hissetmesi ve milli 

menfaatlerimize zarar gelmemesi için bunun gerekli olduğuna inanmasıdır‖.
136

 

Ryan, Yeni Muhafazakârlar ile Strauss arasında gereğinden fazla bir bağ 

kurulmuş olduğunu söylemiş ve bazı Yeni Muhafazakârların kendi 

düşüncelerini yönlendirmek için Strauss‘un felsefesinden yararlandığını
137

 

ancak ―aslında Strauss‘un dış politika ile ilgili hiçbir şey yazmadığını ve ‗asil 

yalanlar‘ söylenmesini önermediğini‖ dile getirmiştir.
138

 

1973 yılında Dissent dergisine yazdığı ―The Welfare State and Its 

Neoconservative Critics‖ (Refah Devleti ve Bunun Yeni Muhafazakâr 

Eleştirileri)‖ isimli makalesinde kullandığı için, ‗Neokonservatif‘ teriminin 

                                                
134

 Jacob Heilbrunn, 2009, a.g.e. 
135 Ayrıntıl bilgi için bkz. Çınar Özen, a.g.e., s. 26-30. 
136 Kristol, 2011, a.g.e., s. 214. 
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138Maria Ryan, a.g.e., s. 52. 
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Michael Harrington tarafından türetildiği sık sık dile getirilmektedir.
139

 Ancak 

Harrington, bu terim ―Dissent editörleri ve benim diğer dostlarım arasında 

ortak bir şekilde zaten kullanılmaktaydı‖ diye belirtmiştir.
140

 Dorrien ise 

Harrington‘un ve Dissent‘teki arkadaşlarının ‗neokonservatif‘ etiketini siyasi 

olarak sağ görüşe kaymış olan eski sosyalist arkadaşlarını tanımlamak için, 

yani ―bir ayrı tutma tutumu‖ olarak kullandıklarını söylemektedir.
141

 Bununla 

birlikte, çoğu kişi Yeni Muhafazakâr terimini aşağılayıcı bir üslupta 

kullanmaktadır ve bu da Paul Wolfowitz ve Robert Kagan gibi önde gelen Yeni 

Muhafazakârların neden bu etiketi reddettiğini açıklayabilir. Lipset, bu grubu 

Yeni Muhafazakârlar olarak tanımlamanın, geleneksel muhafazakârların 

yenileri kabul etme eğilimine sahip olmasına karşın soldaki birçok eski dostun 

bunları reddetmesine sebep olduğu için bir ―etiketleme‖ örneği olduğuna işaret 

etmektedir.
142

 

Yeni Muhafazakârların ABD yönetiminde bir grup olarak önemli bir 

güce sahip olduğu dönem George W. Bush dönemidir. ―Terörizme karşı 

savaşın‖ başlamasından bu yana, Yeni Muhafazakârların etkisi üzerine oldukça 

yazı yazılmış olduğu için, Bush yönetiminin bütün üst düzey üyelerinin Yeni 

Muhafazakâr olmadığı açıkça görülmektedir. Bu göz önünde tutulduğunda, bu 

dönemdeki Yeni Muhafazakâr fikirler hakkında konuşmak faydalı olacaktır. 

Dönemin hükumeti içinde, muhafazakâr milliyetçi olarak sınıflandırılabilecek 

Condoleeza Rice, Donald Rumsfeld ile Rumsfeld‘e bağlı Pentagon‘un altında 

örgütlenmiş ve Irak Savaşı sırasındaki birçok istihbarata kaynaklık etmiş güçlü 
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haberalma birimi Özel Planlar Bürosu Başkanı Abram Shulsky
143

 ve Dick 

Cheney gibi isimler ile Paul Wolfowitz, John Bolton, Project for the New 

American Century (PNAC) adlı düşünce kuruluşunun kurucusu Gary Schmitt 

ve Richard Perle, Douglas Feith ve Elliot Abrams gibi Yeni Muhafazakâr 

olarak düşünebileceğimiz isimler mevcuttur.
144

 İki grup da birbirini etkileyip 

birbirinden faydalanmakta ve birçok ana düşünceyi paylaşmaktadır. Bu ekoller 

birbirlerine hükumet içinde güçlenmek konusunda yardımcı olmuş ve Yeni 

Muhafazakâr fikirlerin hâkim olmaya başladığı bir dış politika ortamının 

oluşmasını sağlamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, bunların hâkimiyeti, 

alternatif dış politika tercihlerinin ötekileştirilmesine sebep olmuştur.  

Yönetimdeki Yeni Muhafazakârların, muhafazakâr milliyetçi görüşlerin 

güçlendirilmesi konusundaki etkilerini tespit etmek mümkündür. Esas olarak 

Yeni Muhafazakârlar, özellikle de Wolfowitz ve Feith, tarafından dile getirilen 

spesifik politika fikirleri, muhafazakâr milliyetçilerin politikası tarafından 

benimsenmiş ve özümsenmiş olduğu söylenebilir - ki Irak Savaşı bunların en 

bilinenidir. İki grup arasındaki en önemli fark, muhafazakâr milliyetçilerin 

demokrasi ve ulus inşası değerleri hakkındaki şüpheciliğinde 

yoğunlaşmaktadır. McDougall, bu iki yaklaşımın arasındaki küçük farklılıkları 

şöyle tanımlamaktadır: ―Bu farkı anlamanın en faydalı yollarından birisi, Yeni 

Muhafazakârların dünyayı demokratikleştirmek istemesine karşın muhafazakâr 

milliyetçilerin isteklerini ‗demokrasi için güvenli bir dünya‘ yaratmak ile sınırlı 

                                                
143 Ayrıntılı bilgi için bkz. Çınar Özen, a.g.e., s. 15. 
144Ivo H. Daalder, James M. Lindsay, America Unbound: The Bush Revolution in Foreign 
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tutmasıdır‖.
145

 Hurst‘a göre
146

 11 Eylülden sonra Bush‘un konuşmalarında, 

muhafazakâr milliyetçilerden ziyade Yeni Muhafazakârlar ile daha ilişkili olan 

düşünceler öne çıkmaya başlamıştı ve Bush Yeni Muhafazakârlara ait olan 

‗Amerikan‘ değerlerinin evrensel geçerlilik iddiasını hatırlatmıştı. Hurst, hem 

Bush‘un hem de Rumsfeld‘in ulus inşası ile ilgili isteksizliklerini ima etseler de 

aslında ABD bu iktidarlarının en iyi kısmını hem Irak‘ta hem de Afganistan‘da 

ulus bilincini yükselterek geçirmişlerdir.
147

 Böylelikle, görünürde aşırı Yeni 

Muhafazakâr olmayan ve hatta kendi dış politika tercihlerine tamamen bağlı 

olan George W. Bush yönetimi, temel Yeni Muhafazakâr düşüncelerden 

etkilenmiştir. Böylece ABD‘nin 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi, Bush 

iktidarında ABD dış politikası üzerine Yeni Muhafazakârlık etkisini 

kodlamıştır.
148

 Strateji belgesi 11 Eylül saldırılarından bir yıl sonra 

yayınlanmış ve önleyici değil (prevention) önalmacı (preemption) bir doktrin 

ortaya koyduğu için tartışmalara sebep olmuştur. Bu belge, askeri kuvvetlerin 

bariz olan hareketlenmesini meşru ön alma olarak temellendiren hukukçuların, 

―Günümüzün düşmanlarının kabiliyetlerini ve hedeflerini açıklamak için yakın 

tehdit kavramını yerleştirmeliyiz‖ şeklinde ifade ederek tanımladığı yakın 

tehdit kavramının anlamını genişletmiştir.
149

 Bu bağlamda Bush dönemindeki 
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ABD dış politikası gelenekselcilerin savunduğu tehdidin yakınlığını tehdidin 

büyüklüğü ile revize etmiştir.
150

 

 

2.1.1.2. Evanjelizm 

 

Evanjelik inanç sistemi mensuplarının dünya algısında çok belirleyici 

olması sebebiyle onların dış politika yaklaşımları diğer Hıristiyan mezheplere 

göre, çok farklılık göstermektedir.  ABD nüfusunun büyük kısmı Evanjelik 

Hıristiyanlardan oluşmaktadır.
151

 ABD‘nin önde gelen kurucularından olan 

Thomas Jefferson‘a göre ABD, ―Tanrı‘nın bakir, cennetvari bir ülkedeki 

tasarımı‖, Hegel‘e göre ise ABD ―geleceğin ülkesi, …İhtiyar Avrupa‘nın tarihi 

kırkambarından bizar olan herkes için arzuların kanatlandığı ülkedir.
152

 Bu 

tarihsel ve güncel düşünceler ışığında gayet rahatlıkla söylenebilir ki, bir 

Amerikalıya göre ―Amerikalı olmak, seçkin ve Tanrı tarafından bir misyonla 

onurlandırılmış bir halka mensup olmak‖ anlamına gelmektedir.
153

 

ABD‘lilerin ABD‘yi ―Vaat Edilmiş Toprak‖, kendilerini de seçilmiş 

kavim ve ―Tanrı,  ABD‘nin dünyayı yönetmesini istiyor‖ anlayışının geçmişi, 

aslında ABD‘nin kuruluşuna kadar gitmektedir. Bu nedenle kimilerine göre 

ABD, Tanrı‘nın dünyadaki bir yansımasıdır. Örneğin ABD kurucularının 
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ABD‘yi ―Anayasamız sadece ahlaklı ve dindar bir halk için yapılmıştır. Bir 

başka yönetim için tamamıyla eksik ve yetersizdir‖ önermesi üzerine 

kurdukları ileri sürülmektedir.
154

 ABD halkını özel ve seçkin bir halk olarak 

gören John Adams‘a göre ABD, Yüce Tanrı tarafından insanoğlunu kimlik ve 

kişiliğine kavuşabileceği bir mekân olarak yaratılmıştır.
155

 Diğer yandan 

ABD‘nin yalnızca bir devlet değil, aynı zamanda bir din olduğu, dahası artık 

kendisinin ‗Tanrılaştığını‘ iddia eden Monbiot‘a göre ise ABD, ―dünyanın 

dinidir.‖
156

 

ABD dış politika yapıcılara göre de ABD, özel bir ülkedir. Bunun 

içindir ki Soğuk Savaş‘ın bitimiyle birlikte, tüm dünya halklarının inşasında 

yerini alacağı yeni bir düzen öngörmek yerine, ABD tarafından tek taraflı 

olarak şekillendirilecek bir dünya düzeni kurma faaliyeti içerisine girmişlerdir. 

ABD, seküler uluslararası sistemde teolojik anlayışla siyaset yapmaya en fazla 

önem veren ülkelerden biridir. ABD‘nin dış politikasını bu teolojik 

kökenlerinden soyutlamak oldukça güçtür.
157

 Bu anlayışa göre, ABD diğer 

milletlerden daha üst bir noktada, yani Tanrı‘ya daha yakın bulunmakta ve 

böylece aydınlanmış olmanın verdiği ayrıcalıkla diğer milletlere, doğru yolu 

bulmalarında yardım etmektedir. Bu da ABD‘ye dünyanın istediği noktasına 

müdahale etme hakkı vermektedir.
158

 

                                                
154Arlin Adams, Charles Emmerich, Din ve Özgürlük; ABD’de Dini Özgürlüğün Anayasal 

Tarihçesi, (çev.) Latif Boyacı, İstanbul, 1990, s. 113-115.  
155Arlin Adams, 1990, a.g.e.  
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2.1.1.3. Yahudi Lobisinin Etkisi 

 

ABD‘de yaklaşık olarak 6 milyon Yahudi bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Yahudi lobisinin nüfusu ülkenin genel nüfus oranlarını 

bakımından değerlendirildiğinde yaklaşık % 2 gibi küçük bir orana sahip 

olmalarına rağmen ABD‘nin özellikle İsrail / Filistin ve Araplarla karşı 

Ortadoğu politikasındaki ilişkilerinin ana belirleyicisi olarak öne 

çıkmaktadır.
159

 Yahudi lobisi, ―İsrail lobisi‖ olarak da bilinen ve ABD‘de 

faaliyet gösteren diğer lobiler içerisinde en iyi yapılandırılanı ve yönetilenidir. 

ABD‘nin İsrail‘e verdiği koşulsuz destek dikkate alındığında, bu koşulsuz 

desteğin Yahudi lobisinin başarılı çalışmaları sonucunda edinildiği 

düşünülebilir.
160

 Bu lobinin temel amacı, İsrail devletinin güvenliğinin temin 

edilmesin yanı sıra İsrail‘e askeri ve ekonomik yardım sağlanmasıdır.  

           ABD‘deki Yahudi toplumu, genel olarak ABD toplumuna kıyasla, 

yüksek statüye sahip ve siyasete güçlü bir ilgi gösteren iyi eğitimli bir 

toplumdur. Bu nedenle, ABD Yahudi toplumunun en siyasallaşmış toplum 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Finans ve medya sektöründeki iyi 

örgütlenmiş, iyi eğitimli, oldukça varlıklı olan Yahudiler ulusal ve uluslararası 

bağlamda da çok gelişmiş bir iletişim ağına sahiptirler; Yahudi lobisi çok hızlı 

organize olabilen bir yapıya sahiptir. Bu hızlı ve gelişmiş iletişim ağının etkisi, 

ABD‘nin İsrail ve Ortadoğu politikasında daha açık bir şekilde görülebilir. 

İsrail, ABD‘den dış yardım alan ülkeler arasında yılda ortalama üç milyar dolar 
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ile birinci sırada yer almaktadır.
161

 Buna ek olarak, ABD‘de yaşayan Yahudiler 

İsrail hükümeti tarafından çıkarılan İsrail tahvillerini almaktadırlar. 

             Yahudi lobisi, ABD‘denin bütün eyaletlerinde ve şehirlerinde çok iyi 

bir biçimde organize olmuştur. Diğer bir deyişle, diğer devletler ABD‘de 

lobicilik için milyonlarca dolar harcarken, İsrail aksine para harcamamaktadır. 

İsrail devleti, ABD‘nin ekonomik, politik ve askeri desteğini her zaman 

bulmaktadır. İsrail devletinin önem verdiği tüm olaylar, ABD yönetimi 

açısından da önemlidir; özellikle İsrail‘in güvenliği ABD‘nin benimsediği dış 

politikada hayati önem arz eder. ABD‘nin İsrail‘e karşı bu kadar hassas 

olmasında kuşkusuz ki Yahudi lobisinin etkisi büyük rol almaktadır. ABD - 

İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (American Israel Public Affairs Committee), 

(AIPAC) ABD‘deki ilk Yahudi lobilerden biridir. Buna ek olarak, Amerikan 

Yahudi Komitesi, Amerikan Yahudi Kongresi, Yahudi Avukatlar ve 

Hukukçular Yahudi Derneği, Yahudi Ulusal Fonu, Yahudi Eğitim Merkezi, 

B‘Nai B‘rith‘in Yolsuzlukla Mücadele Birliği, Yahudi Kadınlar Ulusal 

Konseyi & Hadashah Yahudilerin çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 

kuruluşlarıdır.
162

  

AIPAC‘ı diğer Yahudi örgütlerinden ayırd eden önemli bir farkı vardır. 

AIPAC,
163

 ABD-İsrail ilişkilerini geliştirmek ve ABD Senatosu ve Temsilciler 

Meclisi‘nin İsrail lehine seçilmesini sağlamak için resmi kayıtlı bir lobi 

kuruluşudur ve bu amacı gerçekleştirebilmek için çalışır. AIPAC, İsrail ile 

                                                
161

Tayyar Arı, a.g.e. 
162 ―The Israel Lobby: A List‖, Israel-Palestine News, https://israelpalestinenews.org/the-

israel-lobby-a-list/, 4 Mayıs 2018, 16 Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir. 
163 The American Ġsrael Public Affairs Committee, https://www.aipac.org/about-

aipac/mission, 16 Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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ilgili konularda Kongre ile doğrudan çalışır.
164

 AIPAC, İsrail ve ABD-İsrail 

ilişkileri ile ilgili konularda Kongre ve yasama sürecini etkilemek için lobi 

faaliyetleri yürüten bir organizasyon olarak kurulmuş ve bu amaçla faaliyet 

göstermektedir.
165

 ABD‘nin Ortadoğu‘ya yönelik dış politikasında, ABD 

Yahudi lobisinin son derece etkili olduğu açıktır. Yahudi lobisi, İsrail‘in 

çıkarlarını Yahudilerin çıkarları olarak sunabilecek kadar iyi çalışır. Bütün 

bunlara rağmen İsrail‘in ABD‘nin Ortadoğu politikasında ağır maliyetlerinin 

olduğu ve ciddi bir yük oluşturduğu da söylenmektedir.
166

 

 

2.1.1.4. Demokrasi TeĢviki ve Ġstisnacılık 

 

George W. Bush hükumetinde ABD‘nin her türlü çıkarlarının liberal 

değerlerin yurt dışına yayılmasıyla güdüldüğü varsayılırsa, demokrasi söylemi 

Bush hükumetinin terörle mücadelesinde ve genel büyük stratejisinde merkez 

konumdadır. Demokratik realizm,  ulusal güvenlik liberalizmi, demokratik 

küreselcilik ve mesihçi evrenselcilik gibi farklı şekillerde nitelenen 

yaklaşımlarla Bush hükumetinin ulusal güvenlik politikası, ABD‘nin askerî ve 

politik gücünün stratejik bölgelerde doğrudan demokrasiyi teşvik etmek için 

kullanılmasına odaklanmıştır. 2004 yazında yapılan bir röportajda Bush, ―uzun 

                                                
164 Erhan Akdemir, ―Amerika‘nın Ortadoğu Politikasının Şekillenmesinde Düşünce 

Kuruluşlarının Rolü‖, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 2007, s. 55. 
165John Mearsheimer, Stephen M. Walt, ―The Israel Lobby And US Foreign Policy‖, Middle 

East Policy, 2006, s. 32. 
166 Scott Mcconnell,‖The Special Relationship with Israel: Is It Worth the Costs?‖, Middle 

East Policy, 2010, s. 67. 
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vadede ABD‘nin güvenliğini sağlamanın bir yolu olarak dünyaya özgürlüğü 

yayma arzusunu‖ ifade etmiştir.
167

  

Bush‘a göre, ―Avrupa‘da, Asya‘da veya dünyanın bütün bölgelerinde 

olduğu gibi, özgürlüğün ilerleyişi barışı sağlamaktadır‖.
168 

Bu kapsamlı neden-

sonuç ifadesi özellikle terörizm konusunda da geçerlidir: ―demokrasi ve reform 

Ortadoğu devletlerini daha güçlü ve istikrarlı kılacak ve terörizmin kaynağını 

kurutarak dünyayı daha güvenli bir hale getirecektir.‖
169

 Daha açık bir şekilde 

Bush hükumeti ABD‘nin askeri ve siyasi gücüne dayalı bir uluslararası liberal 

düzen kurulmasını önermektedir; zira 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi‘nde 

amaçlandığı üzere, alternatifi olmayan bir ABD üstünlüğü ―özgürlüğün 

kazanımlarının tüm dünyaya ulaşmasına fırsat sağlamaktadır... ABD dünyanın 

her köşesine demokrasi, gelişme, serbest piyasa ve serbest ticaret umudu 

götürmek için etkin bir şekilde çalışacaktır.‖
170

 Bu ideal ABD‘nin gücünün 

ABD‘nin inandığı ilkelerin gerçekleşmesine olanak sağlayan bir özgür dünya 

düzeninin tek dayanağı olması inancına bağlı gibi görünmüştür.
171

 

ABD‘nin, diğer devletlerin iç politik sistemlerine olan bu tarihsel ilgisi 

nasıl açıklanabilir? Birçok ulusal topluluk, kendilerini üstün ya da yozlaşmış 

                                                
167 ―George Bush ve Laura Bush Röportajı, CNN Larry King Live, 

http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0408/12/lkl.00.html, 12 Ağustos 2004, 16 Ağustos 

2018 tarihinde erişilmiştir. 
168 ―Remarks by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for 

Democracy‖ National Endowment for Democracy, https://www.ned.org/remarks-by-

president-george-w-bush-at-the-20th-anniversary/, 6 Kasım 2003, 18 Ağustos 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
169

National Endowment for Democracy, a.g.m. 
170

 The White House, 2002. 
171Robert Kagan, ―America as a Global Hegemon‖, National Interest, 

https://nationalinterest.org/article/american-as-global-hegemon-2391, Temmuz 2003, 19 

Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir; Ayrıca bkz., Niall Ferguson, ―A World Without 

Power‖, Foreign Policy, Temmuz-Ağustos 2004, s. 32-39. 
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bir dünyayı aydınlatma sorumluluğuna sahip olarak görmüştür.
172

 Bununla 

birlikte, ABD‘nin politik kimliğinin düşünsel köklerinden dolayı (yapısal 

olanın aksine), ABD milliyetçiliği tarihsel olarak ―Amerikan Öğretisini‖ 

oluşturan bir dizi evrensel politik değerlere -çoğunlukla meşrutiyet, 

bireyselcilik, demokrasi ve eşitçilik- ve bu değerleri dış ilişkilerinde teşvik 

etme yükümlülüğü algısına karşı olan bir uyumluluk olarak tanımlanmıştır.
173

 

Bu argümana göre, ABD‘nin demokrasi söylemine olan ilgisi, sadece bazı 

maddi çıkarların araçsal maksimizasyonundan değil, onu müstakil bir politik 

topluluk olarak tanımlayan evrensel politik değerlere olan ahlaki bağlılığından 

da kaynaklanmaktadır.
174

 Liberal-demokratik değerlerin ve kurumların yurt 

dışındaki teşviki için özel yükümlülüğe dair olan bu ana ve milliyetçi inanç, 

büyük ölçüde üç kaynaktan beslenir: Kalvinizm, Aydınlanma ve en önemlisi 

işlevsel veya tarihsel gereklilik. 

ABD‘nin misyon algısının ilk kaynağı, on yedinci yüzyıl 

Kalvinizmidir.
175

 Kalvinizm etkisi, öncelikle New England‘daki Püritenlerle
176

 

                                                
172Spesifik örnekler için bkz. Kenneth Waltz, Man, the State, the War: A Theoretical 

Analysis, bölüm. 4, New York, 1959; Anthony D. Smith, Chosen Peoples, Oxford, 2003. 
173 ―Amerikan Öğretisi‖ terimi, Gunnar Myrdal tarafından ileri sürülmüş, Huntington'da 

kapsamlı olarak kullanılmıştır. Gunnar Myrdal, An American Dilemma: The Negro 

Problem and Modern Democracy, New York, 1944; Samuel P. Huntington, American 

Politics: The Promise of Disharmony,  London, 1981. 
174Bu argüman, ―uygunluk mantığı‖ ile geniş bir uyum içindedir: ABD'nin siyasi liderleri, 

normatif olarak uygun ya da söz konusu bir politik kimlik ile tutarlı görülen biçimlerde 

hareket ederler, ki bu örnekte Amerikan Öğretisinin siyasi değerleri kastedilmektedir. 

Rakip sosyal eylem mantıkları için bkz. Thomas Risse, ―Constructivism and International 
Institutions: Toward Conversa-tions across Paradigms‖, Ira Katznelson, Helen Milner (ed.) 

içinde, Political Science: The State as Discipline. Reconsidering Power, Choice, and the 

State at Century’s End, New York, 2002, s. 597-623. 
175 Tanrı'nın egemenliğine, insanlığın ahlaksızlığına ve kader doktrinine kuvvetle vurgu yapılan 

ilahiyat sistemi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin 

Ruhu. Çevirmen: Mehmet Ökten, İstanbul, 2015. 
176 Püritenler, ahlak ve teolojik doktrinler alanında İngiltere Kilisesi'nin görüşlerine uymayan 

Protestan dini bir gruptur. Amaçları Hristiyan kilisesini arındırmaktır. Birçoğu New England'da 

topluluklar kurarak sosyal ve dini hayatlarını İncil öğretilerine dayandırdı. Püritenler, birey ve 

toplumun amacının, tüm faaliyetlerinde Tanrı'yı yüceltmek olduğuna inanırlar. Ayrıntılı bilgi 
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sınırlandırılmış ancak aynı zamanda Pennsilvanya, New York ve New 

Jersey‘deki yerleşimci topluklar arasında da gözlemlenmiştir.
177

 Bütün 

sömürge nüfusunun içinde bir azınlık olmalarına rağmen Püritenler, erken 

Amerikan hayatı üzerinde, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan ―dirilişler‖ ve 

―büyük uyanışlar‖ ile tekrar tekrar gündeme gelen, orantısız bir politik ve 

kültürel etki ortaya koymuşlardır. Huntington‘a göre, Püriten etkisi 18. 

yüzyıldaki cumhuriyetçi ve demokratik eğilimleri güçlendirmiş, siyaset ve 

toplum ile ilgili Amerikan düşüncelerinin altında yatan etik ve ahlaki temelleri 

oluşturmuştur.
178 

Püritenizm, ABD‘nin Tanrı tarafından seçilmiş bir araç olduğu, onun 

içinde yaşayan bireylerin ise Tanrı‘nın onlara bahşettiği özgürlüklere sahip bir 

yönetim ve toplum getirmek için ilahi bir şekilde atanmış olduğu inancını ABD 

milliyetçiliğine yerleştirmiştir. Bu bağlamda ilk Püriten yerleşimcilerden olan 

John Winthrop ―Mevcut işimiz, karşılıklı uzlaşma yoluyla hem sivil hem de 

dini bir yönetim altında bir birlikte yaşam ve paylaşım mekânı 

oluşturmaktır‖
179

 diyerek Tanrı‘nın kendilerini özel bir amaç ile 

görevlendirdiğini açıklamıştır. Daha sonra sekülerleşmiş olan dini misyonlar ve 

ilahi buyruk fikri, ABD‘nin milli kimliğinin ve amaçlarının merkezindeki 

temel ilke olarak kalmaya devam etmiştir. Melvillen‘in daha sonra yazdığı gibi, 

―Biz Amerikalılar, özel, seçilmiş bir halkız, çağımızın İsrail‘iyiz; dünya 

                                                                                                                            
için bkz. Ali İsra Güngör, "Hıristiyanlıkta Püriten Anlayış ve Etkileri", Dini AraĢtırmalar, 

2005, s. 7-26. 
177Edward McNall Burns, The American Idea of Mission: Concepts of National Purpose 

and Destiny, New Jersey, 1957, s. 11. 
178

Samuel P. Huntington, 1981, a.g.e., s. 15. Ayrica bkz. ABD'nin siyasi tarihi üzerindeki 

Püriten etkisi için Richard Hofstader, The Progressive Historians: Turner, Beard, 

Parrington, London, 1994. 
179E. Clinton Gardner, ―Justice in the Puritan Covenantal Tradition‖, Journal of Law and 

Religion, 1988, s. 46. 
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özgürlüklerinin bulunduğu sandığı taşıyoruz (Kutsal emanetlerin bulunduğu 

sandığa benzetme yapılmıştır).
180

 

Buna paralel olarak ABD‘nin coğrafi olarak izole bir bölgede olması, 

Tanrı‘nın Amerikalılara olan özel yakınlığının bir kanıtı olarak görülmüştür; 

ayrı olma kavramı ve bunun Avrupa‘yı üstü kapalı bir şekilde reddediyor 

oluşu, ABD‘nin liberal istisnacılık etrafında şekillenen milli kimliğindeki en 

önemli tema haline gelmiştir. Ayrı oluşun fiziksel gerçekliği, Eski ve Yeni 

Dünya‘lar arasında nitelikli bir politik ve ahlaki ayrım meydana getirmiştir; 

coğrafi konumunun ve ilahi olduğu düşünülen tasarımın sonucu olarak Birleşik 

Devletler, Avrupa‘nın hırslı, abartılı ve ahlaksız güç dengesi sisteminin 

yozlaştırıcı siyasetinden uzaklaştırılmıştır. Washington ve Hamilton‘un 

yönetimindeki ebedi büyük strateji doktrini seviyesine yükselmiş olsa da, 

Püritenlere göre Amerikan izolasyonu stratejik değil erdem ile ilgili bir 

şeydir.
181

 

ABD‘nin demokrasi söylemine olan ahlaki bağlılığının ikinci kaynağı 

ise 18. yüzyıl Aydınlanmasının etkisidir. Ortak rasyonellikteki bir Aydınlanma 

inancı, kozmopolit bir ruh ve insan doğasının evrensel sürekliliği ile ABD‘nin 

milli kimliğini tanımlamış olan liberal normların birçoğu kesin ve evrensel 

kavramlarla tanımlanmıştır. Benjamin Franklin, Thomas Paine ve Thomas 

Jefferson gibi erken dönem ABD liderleri, kendilerini ―Akıl Çağı‘nın 

çocukları‖ olarak görmüşlerdir. ABD‘nin devrimciler nesli arasında, 

                                                
180Herman Melville, White-Jacket: Or, the World in a Man-of-War, New York, 2002, s. 

151. 
181 Bkz. Aliya Valiyeva, Mirlind Behluli, ―Puritanism and the Roots of American 

Exceptionalism‖, Centrum 6, s. 198-210; Robert Kagan, ―Dangerous Nation‖, New York 

Times, https://www.nytimes.com/2006/12/17/books/chapters/1217-1st-kagan.html, 17 Aralık 

2006, 18 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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Jefferson‘un yazdığı gibi ―kendimiz için değil bütün insan ırkı için bir şeyler 

yaptık‖ söylemi ve devrimi meydana getiren politik fikirlerin evrensel ve ihraç 

edilebilir olduğu iddiası yaygındır.
182

 

Erken dönem Amerikan kolonilerinden ulusal bir devlet oluşturmak 

bağlamındaki işlevsel talepler demokrasi söyleminin üçüncü kaynağıdır. 

Karşılıklı mutabakata dayalı, liberal-demokratik politikalar için gerekli bir 

sosyal uyum ve milli amaç duygusu sağlayan, bölgesel, etnik ve dini çeşitliliğe 

sahip bir devlet oluşturmak için işlevsel ve çerçevesi çizilmiş bir dizi siyasi 

düşünce gerekliydi.
183

 Myrdal‘a göre
184

 bu ―genel düşünceler‖, ―bu büyük ve 

benzersiz milletin yapısındaki çimentoyu‖ oluşturmaktaydı. Bu bağlamda Bush 

yönetimi ABD‘nin bir demokrasi kuvveti olduğuna dair milliyetçi önermesini 

açık bir şekilde kabul etmektedir; tıpkı Pericles‘in Atina‘yı ―Yunanistan‘ın 

okulu‖ olarak tanımlaması gibi,
185

 Bush da Birleşik Devletlerin ―özgürlük, 

demokrasi ve hür teşebbüs kavramları çerçevesindeki milli başarıya ilişkin 

sürdürülebilir tek örnek‖ olduğunu ileri sürmektedir.
186

 Bu görüşe göre 

demokrasi söylemi, milli kimlik ile ayrılmaz bir şekilde bağlıdır; Bush‘un 2004 

yılında düzenlenen Cumhuriyetçi Kongresi‘nde yaptığı kabul konuşmasında 

belirtiği gibi, ―Ulusumuzun kuruluştaki taahhüdüne hala en derin şekilde 

bağlıyız: Dünyamızda ve evimizde, özgürlük cephesini genişleteceğiz.‖
187

 

                                                
182M. Andrew Holowchak, Thomas Jefferson’s Philosophy of Education: A Utopian 

Dream, London, Routledge, 2014, s. 4. 
183Demokrasilerde politik tutarlılığın kaynağını rasyonalleştirme olarak milliyetçilik için bkz. 

Charles A. Kupchan, The End of the American Era: U.S. Foreign Policy and the 

Geopolitics of the Twenty-First Century, New York, 2002, s. 116. 
184Gunnar Myrdal, 1944, a.g.e., s. 3. 
185

 Andre Bonnard, Antik Yunan Uygarlığı, cilt 1, (çev.) Kerem Kurtgözü, İstanbul, 2014, s. 

128. 
186 White House, 2002, s. 3. 
187George W. Bush, ―Remarks Accepting the Presidential Nomination at the Republican 

National Convention in New York City‖, Public Papers of the Presidents, 6 Eylül 2004. 
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Bush, ―ABD‘nin dünyadaki özgürlüğün rehberi olduğu‖ ve ―en az ABD halkını 

koruma sorumluluğu kadar kutsal olan özgürlüğü yayma sorumluluğunu 

taşıdığı‖ inancında oldukça kararlıdır ―çünkü bu ikisi birbirinden ayrı 

yürümeyen durumlardır.‖
188

 

Yeni Muhafazakârlar, ABD hegemonyasının, Robert Kagan ve William 

Kristol‘un ―ABD‘nin rolü iyi niyetli küresel hegemonya olmak olmalıdır‖ 

şeklindeki önermelerinde altı çizilen optimum dünya düzeni olduğuna 

inanırlar:
189

 ―ABD hegemonyası, barışın ve uluslararası düzenin bozulmasına 

karşı güvenilebilecek tek savunmadır. Dolayısıyla ABD dış politikasının en 

uygun hedefi, bu hegemonyayı mümkün olduğu kadar uzak geleceğe kadar 

korumaktır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için, Birleşik Devletler‘in, askeri 

üstünlük ve ahlaki güvene dayalı neo-Reagancı bir dış politikaya ihtiyacı 

vardır.‖
190

  

ABD‘nin dünyanın rakipsiz gücü olma rolünü devam ettirmek, 

Wolfowitz, Libby ve Khalilzad tarafından hazırlanan 1992 Savunma Planlama 

Rehberi belgesinin ilk taslağında öne sürülen en önemli hedeflerden biridir.
191

 

Taslağa göre, ―İlk hedefimiz, tekrar yeni bir rakibin ortaya çıkmasını 

önlemektir.‖ Belge basına sızdıktan sonra, bu bölüm büyük oranda yeniden 

düzenlenmiştir. ABD‘nin dünyanın meşru hegemonu olma rolüne ilişkin 

argüman, istisnai doğası açısından kısmen savunulmuştur. Söz konusu 

                                                
188Bob Woodward'ta alıntılanmıştır, Plan of Attack, New York, 2004, s. 89. 
189William Kristol, Robert Kagan, ―Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy‖, Foreign 

Affairs, 1996, s. 20. 
190

William Kristol, a.g.e., s. 23.  
191―Excerpts from the Pentagon's Plan: ―Prevent the Re-Emergence of a New Rival‖, New 

York Times, https://www.nytimes.com/1992/03/08/world/excerpts-from-pentagon-s-plan-

prevent-the-re-emergence-of-a-new-rival.html?pagewanted=all&src=pm, 08 Mart 1992, 18 

Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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müdahalecilik olduğunda, bu bilhassa önemlidir. ABD‘nin dünyadaki rolü, 

kendisini doğası itibariyle ahlaklı bir toplum olarak algılamasından dolayı 

kısmen istisnai olarak görülmektedir. ABD, kendi algısına göre, maddi 

çıkarları korumak için değil, kötülükle mücadele etmek için savaşa 

girmektedir. Açıkçası, Soğuk Savaş döneminde ve ‗teröre karşı savaş‘ 

süresince bu kavramsallaştırmanın propagandası yapılmıştır. 

ABD milliyetçiliğini hem evrensel siyasi normlar hem de bu normları 

yaymaya dair olan milli amaç algısı olarak tanımlamanın tarihsel birleştirici 

işlevinden dolayı ABD milli kimliği, bir demokrasi havarisi ya da bir 

demokrasi kurucusu olarak Birleşik Devletlerin liberal-istisnacılık önermesi ile 

ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Bu bağlamda yeni muhafazakârların 

Evanjelizmden esinlenilen kabullerine göre, ABD istisnai bir entite olduğundan 

evrensel değerleri tüm dünyada yayılırken ABD politikaları bu süreçte 

uluslararası hukuk kurallarından ve teamüllerden müstesna tutulmalıdır. 

 

2.1.1.5. Aktivist Korumacılık (Vindicationism) 

 

Aktivist Korumacılar, ABD‘nin örnek/model olmanın ötesine geçip 

kendi evrensel değerlerini yaymak için aktif tedbirler alması gerektiğini 

savunur. Brands‘ın deyimiyle güç, liberal olmayan bir dünyada ―doğruyu 

savunmak‖ için aktif olarak kullanılmalıdır.
192

 Model oluşturmacıların, diğer 

devletlerin ABD örneğine imreneceği yönündeki beklentisi en iyi senaryoda 

                                                
192Henry W. Brands, 1998,  s. 2. 
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yetersiz ve en kötüsünde ise ütopyacılık olarak görülmektedir ki Birleşik 

Devletler, bu demokratikleştirme sürecini müdahale ederek ve gerekirse güç 

kullanarak hızlandırmalıdır.
193

 ABD‘nin Evangelist olduğu kavramını 

savunanlar aynı zamanda içerideki demokrasinin kalitesi ile ilgili de iyimser 

olma eğilimindedirler: ABD kurumları kusurlu ise de nispeten daha üstündür 

ve ihraca uygundur.
194

 

Bununla birlikte aktivist korumacılığın altında bir de ABD‘nin 

demokratik değişim oluşturma gücü ile ilgili bir iddia bulunmaktadır. Bu 

görüşe göre ABD gücünün genişlemesi, uluslararası demokrasinin genişlemesi 

ile olumlu olarak ilişkilidir. Örneğin Huntington şunu ileri sürmektedir: 

―ABD‘nin dünya ilişkilerindeki gücünde veya etkisinde meydana gelecek 

herhangi bir artış, genellikle dünyadaki özgürlük ve insan haklarının 

iyileşmesiyle sonuçlanacaktır.‖
195

 Aktivist korumacılar, herhangi bir 

misyonerlik uygulamasının doğasında bulunan istismar potansiyeli ile ilgili 

nispeten daha az endişelidir. Bundaki sebepler hem ABD liderlerinin genel 

olarak liberal-demokratik değerlere bağlı olması hem de ABD siyasi sisteminin 

kurumsal güçler ayrılığının getirdiği kısıtlamalardan dolayı, ABD gücünün 

diğer herhangi bir yönetime göre suiistimale ya da yozlaşmaya daha az müsait 

olmasından kaynaklanmaktadır.
196

 

                                                
193 Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir literatür çalışması için bkz. Alyson A. Ochs, Imposing 

Democracy By Force: Can It Be Done?, Master‘s Thesis, Indiana University, 2017. 
194 Jonathan Monten, 2005, s. 114. 
195

Samuel P. Huntington, ―American Ideals versus American Institutions‖, Political Science 

Quarterly, Bahar 1982, s. 25. 
196Bu argüman açıkça Huntington tarafından yapılmış, fakat demokratik barış literatüründe 

tartışılan nedensel mekanizmaların çoğuna benzemektedir. Samuel P. Huntington, 1981, s. 

257. 
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Bush yönetimi, mükemmel aktivist korumacılık fırtınasını temsil 

etmektedir. Zira ABD uluslararası olarak, yıkıcı ve dengesiz bir güce 

hükmeder; içeride ise, baskın karar verici koalisyonu, ABD‘yi liberal model 

oluşturucuların değil liberal Evangelist istisnacıların bakış açısına göre 

yorumlar. Bu yorumlar bağlamında yönetim içinde bariz ideolojik bölünmeler 

olmasına rağmen, liberalizm ve uluslararası siyasetteki güç hakkında 

azımsanamayacak bir dizi normatif ve nedensel düşüncede mutabık olunduğu 

görülmektedir ki bunlar, siyasi tercihleri doğuran bir dizi inanç esaslarıdır.
197

 

Bu bağlamda 11 Eylül 2001‘deki terör saldırısından sonra Bush yönetimi, 

ABD‘nin güvenlik ihtiyaçlarını, ABD‘nin başarısız olan ve tehdit oluşturan 

devletlerin iç siyasi yapılarını ve toplumlarını etkileme kapasitesi açısından 

değerlendirmiştir. Bundan dolayı aktivist korumacılık, 11 Eylül sonrası 

dönemin büyük stratejisinin temel organizasyon ilkelerinden biri haline gelmiş 

ve Afganistan ve Irak‘taki iki bölgesel savaşın gösterdiği gibi, ABD‘nin 

uluslararası terörizmin doğurduğu stratejik tehdide karşı tepki olarak kullandığı 

temel bir etken olmuştur.
198

 Bu etkenin altındaki en temel meşruiyet kaynakları 

ise din ve askeri güçtür. Bu bağlamda Bush yönetiminin dış politikadaki 

algısının şu şekilde olduğu savunulabilir. ―Dini olarak en hak bir inanca ermiş, 

tanrının özellikle seçip korunaklı bir coğrafyada yaşattığı ABD halkı, 

ekonomik ve askeri gücünün de verdiği destekle elbette ki dünyadaki habis 

yönetim ve tehditleri bertaraf edecek, böylece hem kendi güvenliğini artıracak 

hem de gücünün hakkını tarih önünde verecektir‖. 

                                                
197

James Mann'ın Rise of the Vulcans adlı eseri, bu ana inanışlar dizisinin bir yorumuna dair 

bir örnek vermektedir; demokrasi söylemiyle ilgili olan belli bir altkümesi sunuyorum. 

James Mann, Rise of the Vulcans: The History of Bush’s War Cabinet, New York, 

2004. 
198 Jonathan Monten, 2005, s. 115. 
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Yeni Muhafazakârlığın operasyonel hali olarak özetlenebilecek Bush 

Doktrinin ABD‘yi uluslararası siyasette kurtarıcı bir güç olarak kabul eden 

milliyetçi vizyonu, nesiller boyu süregelen büyük strateji ile esas bir süreklilik 

noktası oluşturmaktadır. Bununla birlikte Bush Doktrininin ve bunun altında 

yatan Yeni Muhafazakâr eğilimin gelenekten saptığı nokta, ABD gücünün 

agresif bir şekilde kullanımının liberal değişimin birincil aracı olarak 

kullanıldığı demokrasi söylemi açısından saldırgan bir çerçeveye bağlı kaldığı 

kayda değer hareketliliktir. Bu hareketlilik sonucu ABD‘nin dünyaya karşı olan 

örnek mekanizması yükümlülüğü sona ermiş ve misyon mekanizması ile 

güvenlik ve siyasi menfaatleri korunmuştur.
199

  

1890‘lardaki gibi, söz konusu dış politika çıktısı, büyük stratejideki 

köklü bir değişimden ziyade, Bush yönetiminin güvenlik politikasına ve büyük 

stratejiye olan yaklaşımının aktif korumacı merkezli haline gelmesi olmuştur. 

Yeni Muhafazakârlığın ideolojik boyutları ve Tek kutupluluğun bir araya 

gelmesi, aktif korumacı demokrasi söyleminin saldırgan bir biçimde 

tekrarlanmasına neden olmuştur. Bu örnek, iki açıdan önceki kısma dayanır. 

Birincisi, aynı açıklayıcı model, ABD‘nin demokrasi söylemi stratejisindeki 

farklılığın hem sistem düzeyindeki nedensel bir faktör (göreli güç) olmasının 

hem de yerel düzeydeki bir faktör (ABD milliyetçiliğinin doğası) olmasının 

işlevi olduğuna dair daha fazla kanıt sunarak iki vakaya da uygulanmıştır. 

İkincisi ise, Yeni Muhafazakârlığın ana ideolojik içeriğinin, ilerlemeci hareket 

ve aktif korumacı düşüncenin ilk dalgaları ile önemli ölçüde bir paralellik 

barındırmaktadır. Buna, uluslararası siyasetteki ilerlemeye yönelik kapsamlı bir 

                                                
199 Jonathan Monten, 2005, s. 141. 



75 

 

iyimserlik, ABD gücünün iyi niyetli ve erdemli doğasına dair olan bir inanç ve 

Birleşik Devletlerin yurt dışında liberal değişimi etkili bir şekilde teşvik 

edebilme kapasitesi olduğu inancı da dâhildir. Bahse konu varsayımlar, 

uluslararası siyasette güç kullanımı ve azmin önemi konusunda bir dizi 

nedensel varsayım ile güçlendirilmiştir.
200

 

 

2.1.1.6. Tek Taraflılık 

 

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna gelindiğinde Britanya 

İmparatorluğunun, mevcut hâkimiyetini kaybederek gücünü, diğer güçlerle 

paylaşmak zorunda kalmasıyla İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra 1945 yılından 

başlayıp, 1989 yılına kadar süren, ABD ve SSCB‘nin iki süper güç olarak 

önem kazandığı bir Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. Bu dönemin sona 

ermesiyle beraber uluslararası sistem, tek bir gücün hâkim olduğu bir düzene 

evrilmiş ve ABD‘nin önderliğinde ―tek kutuplu‖ bir dünya düzenine doğru yol 

alınmıştır. 

ABD yönetimlerinin benimsediği tek taraflı yaklaşımın giderek 

yaygınlaşması ve yumuşak gücün yitirilmesi bazı dünya liderleri tarafından 

yeni bir çatışma ortamının oluşmasına sebep olduğu şeklinde vurgulanmıştır. 

Fransa Eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine,  ABD‘nin tek yanlı yaklaşımının 

―uluslararası sahnede yeni bir sorun‖ olduğunu vurgulamış ve ABD‘ye ―hiper 

                                                
200 Nick Ritchie, Paul Rogers, The Political Road to War with Iraq: Bush, 9/11 and the 

Drive to Overthrow Saddam, New York, 2007, s. 145-146. 
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güç‖ adını vermiştir.
201

 Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine ise 

―dünyanın 185 ülkesinin tamamını ya da bir kısmını birleştiren hem çok taraflı 

hem de çok kutuplu bir sistemi‖ oluşturma ve Washington‘un ―baskın yolu ile 

kendi nüfuz gücü‖ne itiraz etme çağrısında bulunmuştur.
202

  

Byers,
203

  Bush yönetiminin tek taraflı politikalara sanıldığı gibi ilk defa 

11 Eylül saldırıları sonrasında yönelmediğini, bu yaklaşımın daha önce de 

benimsendiğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda Dumbrell
204

 da ABD‘nin tek 

yanlılığa doğru hareketinin ikinci Bush Yönetiminden önce başladığını iddia 

etmiştir. Dumbrell tek taraflılığa yönelik yeni eğilimin aslında Afganistan, 

Kosova, Irak ve Sudan‘daki ABD eylemleriyle örneklenen Clinton yönetiminin 

ikinci döneminde başladığı görüşündeydi.
205

 Bennis ve Dumbrell, tek 

taraflılığa geçişin başlama dönemi konusunda aynı fikirde olmasalar da Bush 

Yönetimi tarafından tek taraflılığın aşırı kullanılmasının daha önceki 

dönemlerde yaşanmadığı konusunda hemfikirdirler.
206

  ABD‘nin 11 Eylül 

olayları öncesinde, 1962‘de Küba‘ya, 1979 yılında İran‘a, Lübnan‘a, (1982), 

Libya‘ya (1986), Basra Körfezi‘ne (1987), Kuzey Irak‘a (1990‘larda), 

Afganistan‘a ve sonrasında 1998 ve 2000 yıllarında Irak‘a yapmış olduğu tek 

taraflı müdahaleler, ABD‘nin yöneldiği ―tek taraflı‖ politikalara verilebilecek 

en iyi örneklerdir. ABD‘nin tek taraflı politikalarına verilebilecek bir diğer 

                                                
201―To Paris, U.S. Looks Like a 'Hyperpower‖, New York Times, 

https://www.nytimes.com/1999/02/05/news/to-paris-us-looks-like-a-hyperpower.html, 5 
Şubat 1999, 20 Ağustos 2018 tarihinde erişilmiştir. 

202A.g.m.  
203Michael Byers, ―Terror and the Future of International Law‖, Kenneth Booth, Timothy 

Dunne içinde, World in Collision: Terror and the Future of Global Order,  New York, 

Palmgrave Mcmillan, 2002, s. 118-127. 
204

John Dumbrell, ―Unilateralism and 'America First'? President George W. Bush's Foreign 

Policy‖, The Political Ouarterly, s. 279-287. 
205John Dumbrell, a.g.e. 
206Phyllis Bennis, Before & After: US Foreign Policy and the September 11th Crisis. 

Gloucestershire, 2003, s. 9; John Dumbrell, a.g.e. 
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örnek ise Kuzey Kore‘dir. ABD‘nin 1994 yılında kuvvet kullanma tehdidi ile 

Kuzey Kore‘yi nükleer silah konusunda Çerçeve Anlaşmasını kabul etmeye 

ikna ettiği bilinmektedir.
207

 Bununla birlikte ABD yönetiminin, Balistik Füze 

Anlaşması, Kyoto Protokolü, çelik ticaretindeki tarifeler, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Roma Tüzüğü, Biyolojik silahlar protokolü gibi uluslararası 

hukuksal kurumları da reddetmiş olması tek taraflı dış politik tutumu için en 

önemli ve klasik örneklerdir.
208

 

Bennis ve Byers, tek taraflılığın Bush Yönetiminin iş başına geldikleri 

ilk günden bu yana aşırı bir şekilde benimsediği konusunda aynı fikirdedir.
209

 

Ancak ABD yönetiminin benimsediği tek taraflılık politikaları 11 Eylül 

saldırılarının ardından kesinlikle eskisi gibi olmamıştır. Daha ziyade, bu 

dönemde yeni bir ―tek taraflılık‖ ve ―çok taraflılık‖ yaklaşımı tanımlanmış ve 

bu yeni tanım neredeyse tamamen ABD‘nin şartlarına bağlı hale 

getirilmiştir.
210

 ABD yönetimi, Soğuk Savaş sonrası müdahaleci eyleme karar 

vermesinde ―çok taraflılığı‖ öne çıkaran meşruiyet kriterlerinin karşısına, 

eylemi gerçekleştirecek fiili gücün ancak kendi liderlikleriyle oluşabileceği 

gerçeğini hatırlatarak çıkmaktaydı. Bir başka ifadeyle ―tek taraflılık‖, ABD‘nin 

üstünlüğünün doğal sonucu olarak algılanmıştır. Byers, Bush yönetiminin 

görevdeki ilk anlarından itibaren benimsedikleri tek taraflılığın, Beyaz Saray‘a, 

küresel düşünceye, uluslararası hukuk ve kurumlara saygısızlık olarak 

                                                
207

 Selçuk Çolakoğlu, "Şer Ekseni'nin Nükleer Direnişi: Kuzey Kore ve İran'ın Kitle İmha 

Silahı Geliştirme Programları", Avrasya Dosyası, Yaz 2005, s. 270. 
208Tuncer Topur, Dipsiz Kuyu; Ortadoğu ve Türkiye, İstanbul, 2004, s. 498-499. 
209Phyllis Bennis, 2003. 
210Phyllis Bennis, a.g.e., s. 285. 
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nitelendirilen, agresiflik yanlısı bir marka haline getirildiğini dahi iler i 

sürmüştür.
211

  

Bush döneminde tek taraflılığın çok taraflılığa tercih edilmesi güvenlik 

kavramına yeni bir bakış olarak ortaya çıkmıştır. ABD‘nin ―ya bizimlesiniz, ya 

da karşımızda‖ tanımlaması ile tek taraflılık tercih edilerek uluslararası 

ilişkilere tehlikeli bir anlayış getirilmiş ve uluslararası örgütlerin ve özellikle 

BM‘nin rolüne büyük zarar verilmiştir. Böylece Bush yönetimindeki ABD‘nin 

istediği zamanda ve yerde hareket etme kabiliyetini sınırlandıracak olan 

uluslararası hukuk, yükümlülükler ve antlaşmalar görmezden gelinerek 

―ABD‘nin tek başına hareket etmekten tereddüt etmeyeceği‖
212

 açığa 

vurulmuştur. Bu bağlamda ABD yönetiminin kuvvet kullanma yaklaşımı 

Clinton döneminde geçerli olan; ―Yapabildiğimizde diğerleriyle, yapmamız 

gerektiğinde tek başına‖ ilkesinin, Bush yönetimi döneminde; 

―Yapabildiğimizde tek başımıza, yapmamız gerektiğinde diğerleriyle‖ ana 

düşüncesi şeklinde değiştiği ortaya çıkmıştır.
213

  

Yeni Muhafazakârlar, ABD‘nin çok taraflı ya da uluslararası kurumlarla 

çalışmaktan ziyade tek taraflılığı ön plana koyması gerektiğine inanmaktadır.
214

 

Bu bakışa göre, neyin çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğine karar vermek 

ABD‘nin sorumluluğudur ve Yeni Muhafazakârlar temelde, ABD‘nin çıkarına 

olan şeylerin, dünyanın geri kalanının da çıkarlarına hizmet etme eğilimde 

                                                
211Byers, 2002, s. 1. 
212George Bush, ―West Point Remarks‖, White House, 

<http://whitehouse.gov./news/releases/2002/ 06/20020601-3.html>, 1  Haziran 2002, 20 

Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
213

―Address by President Bill Clinton to the UN General Assembly‖, U.S. Department of 

State, https://2009-2017.state.gov/p/io/potusunga/207377.htm, 26 Eylül 1994, 10 Ekim 

2018 tarihinde erişilmiştir. 
214 Ilan Peleg, Paul Scham, ―Israeli Neo-Revisionism and American Neoconservatism: The 

Unexplored Parallels‖, Middle East Journal, 2007, s. 88. 
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olduğuna inanmaktadırlar.
215

 Dolayısıyla, Yeni Muhafazakârların BM ya da 

Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası kurumlara karşı bir hayli 

eleştirel bakması hiç de şaşırtıcı değildir; çünkü bu kurumların devletler 

üzerinde uyguladıkları kısıtlamaların özellikle uluslararası topluma karşı 

tehlike oluşturan ―haydut devletler‖ tarafından sık sık hiçe sayıldığını dile 

getirmektedirler.
216

 George W. Bush‘un, Bolton‘u BM Temsilciliği koltuğuna 

ataması, yönetimin bu kuruma karşı olan inanç eksikliğine bir örnek teşkil 

etmektedir zira Bolton her zaman BM‘yi kesin bir şekilde eleştirenlerden birisi 

olmuştur. Bir keresinde ―Birleşmiş Milletler diye bir şey yoktur. Sadece tek 

süper güç olan Birleşik Devletler tarafından yönetebilecek tek bir uluslararası 

toplum vardır‖ şeklinde konuşmuştur.
217

 Benzer bir şekilde, Kristol da, 

―Güçlenen BM‘nin ABD çıkarlarına düşman bir teşekkül olduğunun farkında 

olmanın‖ önemli olduğu konusunda ısrarcıdır.
218

 

 

2.1.1.7. Jacksonculuk ve Muafiyetçilik  

 

Bush‘un dış politikaya ilişkin yaklaşımına bakıldığında Jacksoncu 

geleneği benimsediği görülmektedir. Bush‘un 11 Eylül saldırılarına ilişkin 

algılamasında, yani saldırıların Bush için ne ifade ettiğinde ve buna nasıl bir 

                                                
215 A.g.m. 
216

 Patrick Corscadden, ―The Neoconservative Influence on US Foreign Policy and the 2003 

Iraq War‖, E-IR, 2014. 
217 John Bolton, Surrender Is Not an Option: Defending America at the United Nations, 

New York, 2008, bölüm 16.  
218Kristol, 1983, s. 229.  
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karşılık verileceğinde,
219

 bu bağlamda yeni muhafazakâr dış politika önerilerini 

benimsemesinde Jacksoncu bakış açısının etkisini görmek mümkündür. Bunu 

ortaya koymak için önce Jacksoncu geleneğe kısaca değinmek gerekmektedir. 

ABD dış politikasını yönlendiren dört ana düşünce okulundan biri olan 

Jacksonculuk, adını ABD‘nin yedinci başkanı Andrew Jackson‘dan almıştır. 

Mead‘a göre,
220

 ABD içinde oldukça yaygın bir düşünce olması nedeniyle, 

Jacksoncu destek olmaksızın uluslararası askeri müdahalelere ABD 

kamuoyunun desteğinin alınabilmesi oldukça zor olmaktadır. Seçkinciliğin 

aksine halkçı ve demokrat olan Jacksonculuk, aile ve toplum yaşamında 

muhafazakâr, siyasette ise milliyetçidir.
221

 Bu bağlamda Jacksoncu gelenekte 

vatanseverlik, bir doktrin olmaktan daha da öte, bir kişinin ailesine olan 

sevgisine benzer bir duygu olarak büyük öneme sahiptir.  

Uluslararası sistemin çatışmacı ve anarşik olduğunu ve öyle olmaya da 

devam edeceğini savunarak realizm ile benzerlik gösteren Jacksonculuğa göre, 

ABD böyle bir dünyada ihtiyatlı ve askeri olarak güçlü olmalı, ABD 

diplomasisi ise diğer ülkelerden daha kurnaz, daha etkin ve daha özenli 

davranmalıdır.
222

 Fakat Jacksoncular, yeni muhafazakârlardan ve saldırgan 

realistlerden farklı olarak, her zaman uluslararası askeri müdahalelerin 

destekçisi değillerdir.
223

 Yeni muhafazakârlardan farklı olarak Jacksoncular, 

                                                
219Melisa Deciancio, ―The Jacksonian Tradition and the United States Foreign Policy: the 

Influence of History of the Ideas of the Bush Administration‖, Area de Relaciones 

Internacionales, Eylül 2008, s. 12.  
220Walter Russell Mead, 2001, s. 247-248. 
221Füsun Türkmen, ―Soğuk Savaş Sonrası ABD‘nin Dış Politikası: Devamlılık ve Değişim‖, 

Doğu Batı, 2005, s. 168. 
222Walter Russell Mead, 2001, s. 245-246. 
223John Moser, ―Jacksonian Tradition and the War in Iraq‖, Ashbrook Editorials, 

http://www.ashbrook.org/publicat/oped/moser/04/jackson.html, Mayıs 2004, 10 Ekim 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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insani müdahalelere ve uluslararası düzenin korunması için alınan inisiyatiflere 

sıcak bakmamaktadır.
224

 Ulusal çıkarlara yönelmiş açık bir tehdidin 

bulunmaması durumunda Jacksoncu düşünce oldukça az saldırgandır.
225

 

ABD toplumu içinde uluslararası hukuku en az önemseyen ve böylece 

muafiyetçilik yaklaşımı savunan grup olan Jacksoncular, ABD yönetimlerinin 

halkın siyasal, ekonomik, kültürel iyiliğine yönelik olarak yaptığı her şeyin 

meşru olduğuna inanmaktadırlar.
226

 Kuvvet kullanma konusunda ise, sınırlı 

savaş kavramından nefret eden Jacksonculara göre,
227

 düşman sadece 

yenilmemeli aynı zamanda pasifize de edilmelidir.
228

 Ayrıca, ABD‘nin bazen 

ön alıcı savaşlar yapmasında, kötü niyetlerinin açık olması durumunda yabancı 

yönetimleri yıkmakta ve yabancı liderlere suikast düzenlemekte de sakınca 

görmemektedirler.
229

 Bu bağlamda her uluslararası sorunda askeri güç 

kullanılmasını doğru bulmayan Bush, Jacksoncu geleneğe uygun olarak ulusal 

çıkarların gerektirmediği durumlarda askeri güç kullanılmaması gerektiğine 

inanmaktadır.
230

 

                                                
224John Moser, a.g.m. 
225

Örneğin 1991 Körfez Savaşı, ABD‘nin petrol tedarikini güvence altına aldığı için Jacksoncu 

düşüncenin ilgisini çekmiştir. Zira Jacksoncu düşünceye göre, petrol tedariki, uğrunda 
savaşılmaya değecek kadar önemli bir ulusal çıkardır. Saddam Hüseyin‘in Kuveyt 

üzerindeki barbarca amaçlara sahip olduğu iddiası ise Jascksoncular için ne savaşa 

başvurmayı ne de BM Antlaşması gereği saldırıya uğrayan bir ulusu savunmayı 

gerektirecek kadar bir önem ifade etmemektedir. Ayrıca Jacksoncu düşünce, ABD‘nin eski 

Yugoslavya‘daki sorunlara askeri olarak müdahil olmasına da istekli değildi. Melisa 

Deciancio, 2008, s. 11. 
226Ivo Daalder, James Lindsay , ―Bush‘s Foreign Policy Revolution: A Radical Change?‖, 

Brookings, https://www.brookings.edu/opinions/bushs-foreign-policy-revolution-a-radical-

change/, 26 Eylül 2004, 6 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. 
227 David M. Kennedy, ―The American Way of Power‖, The American Prospect, 

http://www.prospect.org/cs/articles?article=the_american_way_of_power, 25 Mart 2002, 7 
Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. 

228John Moser, 2004. 
229

 Boyd M. Johnson III, "Executive Order 12,333: The Permissibility of an American 

Assassination of a Foreign Leader,"Cornell International Law Journal, 1992, s. 401-435. 
230 Brad Roberts, "American Primacy and Major Power Concert: A Critique of the 2002 

National Security Strategy." (2002). 
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2.1.2. Bush Doktrini ve Teröre KarĢı SavaĢ Stratejisi 

 

ABD başkanı Bush, 11 Eylül‘de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon‘a 

yapılan saldırılar sonrasında yaptığı bir radyo konuşmasında, 11 Eylül‘de 

gerçekleştirilen terör eylemlerinin gerçekte ABD‘ye açılmış bir savaş olduğunu 

belirtmiştir. Yapılan terör eylemlerinden 5 gün sonra Beyaz Saray‘da bir 

açıklama yapmış ve ABD‘nin teröre karşı göstereceği tepkiyi ―Haçlı seferi ve 

teröre karşı savaş‖
231

 olarak nitelendirmiştir. 20 Eylül 2001 günü yapılan 

Kongre ortak oturumunda; ―Amerikalılar savaş zayiatının ne olduğunu 

bilmektedir ancak buna huzurlu bir sabahın ilk saatlerinde, ABD‘nin kalbi olan 

iki şehir merkezinde meydana gelen zayiata hiç şahit olmamıştır. Amerikalılar 

beklenmedik saldırılarla daha önce karşılaşmıştır ancak bu saldırılar asla 

binlerce sivili hedef almamıştır‖
232

 ifadeleriyle Bush, 1917 yılında olduğu gibi 

teröre karşı savaşın Amerikalılar için bir zorunluluk ve emrivaki olduğunu 

vurguladığı görülmektedir. 

Bush, New York‘ta yaptığı bir diğer konuşmasında ; ―Tarihe karşı 

sorumluluğumuz şimdiden bellidir. Bu saldırılara cevap vermek ve dünyayı 

kötülükten kurtarmak gerekmektedir. Gizli eylem, hilekârlık ve katliamla bize 

karşı savaş açılmıştır. Bu millet barışsever, fakat kızdırıldığında acımasızdır. 

Savaş diğerlerinin şartları ve zamanlaması ile başlatılmıştır. Bizim tercih 

                                                                                                                            
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/American%20Primacy.pdf, 8 

Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. 
231―Remarks by the President Upon Arrival‖, The White House, 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/print/20010916-2.html, 16 Eylül 2001, 

13 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. 
232―Address to a Joint Session of Congress and the American People‖, The White House, 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/print/200109208.html, 20 Eylül 2001, 

13 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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ettiğimiz şekilde ve saatte sona erecektir‖
233

 şeklindeki değerlendirmeleri ile 

yapılması gerekenleri bildirmiş ve ABD makamlarına ―gerekli‖ talimatlarını 

vermiştir. Bu konuşmasıyla Bush, uluslararası topluma ABD‘nin dünyayı 

kötülükten kurtarmak için her yola başvurmak gibi bir sorumluluğu 

üstlendiğini de ilan etmiştir.   

Bush, ABD‘nin bundan sonra izleyeceği dış politikanın temel esaslarını 

20 Eylül 2001 tarihinde Kongre‘ye hitaben yaptığı konuşmasında açıklamıştır: 

―Emrimizdeki tüm kaynakları, her türlü istihbarat aracını, her türlü hukuki 

yaptırımı, her türlü mali etkiyi ve gerekli her türlü silahı kullanarak küresel 

terör şebekesini mahkûm edeceğiz. Teröristlerin mali kaynaklarını kurutacağız, 

birini diğerine düşüreceğiz, onları bir yerden başka bir yere kaçacakları ve 

sığınacakları yer kalmayıncaya kadar takip edeceğiz. Teröristlere yardım eden 

veya onları barındıran devletleri takip edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa 

olsun devletlerin bir karar vermesi gerekir: bizimle misiniz yoksa teröristlerle 

mi? Bugünden itibaren teröristleri barındırmaya ve desteklemeye devam eden 

bir devlet, ABD tarafından düşman bir rejim olarak kabul edilecektir.  

Ulusumuzun şunu bilmesi gerekir ki, saldırılardan muaf sayılamayız. Fakat 

teröristlere karşı ABD‘lileri korumak için gerekli savunma önlemlerini 

alacağız.‖
234

 

Başkan Bush‘un farklı platformlarda yaptığı konuşmalarda ABD‘nin 

vatandaşlarını her türlü saldırıdan korumak için teröristleri nerede olurlarsa 

                                                
233―President‘s Remark‘s To U.S.‖, The White House, http://www.whitehouse.gov/ 

news/releases/2001/09/20010914-2.html, 14 Eylül 2001, 13 Haziran 2018 tarihinde 

erişilmiştir. 
234―Transcript of President Bush's address to a joint session of Congress‖, CNN, 

http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/, 21 Eylül 2001, 13 Haziran 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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olsun, daha ABD‘nin çıkarlarına karşı bir tehdit unsuru oluşturmalarına izin 

vermeden teşhis ve imha edileceklerini belirtmiştir. Bush bu hedeflerini 

gerçekleştirebilmek için ABD‘nin gerektiğinde tek başına hareket etmekten 

çekinmeyeceğini ve meşru müdafaa hakkını kullanarak terör örgütlerinden 

önce hareket edilerek ülkeye ve halka zarar vermelerinin önüne geçileceğini 

belirtmiştir.
235

 

Başkan Bush, terör örgütlerinin gerçekleştirebileceği muhtemel 

saldırılarda kullanacakları silahların oluşturacağı tahribat ve verecekleri zararın 

büyüklüğü sebebi ile terörün günümüzde acilen çözülmesi gereken tehditler 

arasında ilk sırada olduğunu ve bu sebeple artık terör örgütlerinin eyleme 

geçmelerini bekleyip ona göre tepki verme seçeneğini ortadan kaldırdığını 

vurgulayarak, bundan böyle benimsenecek olan yeni ulusal güvenlik 

stratejisinin ipuçlarını vermiştir.
236

 

West Point Kara Harp Okulunun 1 Haziran 2002 tarihinde düzenlenen 

mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında ABD‘nin, Soğuk Savaş döneminde 

izlediği caydırıcılık (deterrence) ve çevreleme (containment) üzerine kurulu 

ABD dış politikasını, hâlihazırda uygulanabilir olmalarına karşın yeni tehditler 

karşısında yetersiz kalması sebebiyle yeniden belirlemek zorunda olduklarını, 

teröre karşı savaşın savunmada kalınarak kazanılmayacağını dile getirmiştir. 

Konuşmasının devamında Bush, savaşı düşmana götürmeliyiz, düşmalarımızın 

planlarının ortaya çıkmasını beklemeden ve oluşabilecek en vahim tehditlerin 

önünü kesmeliyiz. İçinde bulunduğumuz çağda, emniyeti sağlamanın tek yolu 

                                                
235 The White House, Eylül 2002, s. 5-7. 
236George Bush, ―West Point Remarks‖, The White House, 

<http://whitehouse.gov./news/releases/2002/ 06/20020601-3.html>, 1 Haziran 2002, s. 1-2. 
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eylemin yoludur ve bu ulus bunun için harekete geçecektir
237

 şeklinde ifadeleri 

ile artık ―Bush Doktrini‖ olarak kabul edilen yeni ABD dış politikasının ve 

ulusal güvenlik stratejisinin özünü açıklamıştır ve Nederween Pieterse‘ye
238

 

göre yeni dönem evrenselciliğinin ve istisnacılığının sınırlarını da çizmektedir. 

Bush‘un yaptığı konuşmanın satır aralarında, ABD‘nin teröre karşı savaşı, 

önleme ve önalma stratejisi üzerine kurulmuş bir yolla yapacağı ve bu 

bağlamda uluslararası hukuk ilkelerinin önemini yitireceği ve 1945 BM 

sisteminde unutulmuş olan ―Önleyici ve Önalıcı Savaş‖ terimlerinin, ABD‘nin 

kendine has bir yorumla yeniden dünya kamuoyunun gündemine getirdiği 

görülmüştür.  

 

2.1.3. 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Önleyici MeĢru Müdafaa 

  

2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi, Başkan Bush‘un politik düşüncelerini 

somutlaştırarak Bush Doktrini oluşturan belgedir. ABD Ulusal güvenlik 

Stratejisi, dokuz bölümden oluşan 33 sayfalık bir belgedir. Bu belge 11 Eylül 

terör saldırılarından bir yıl sonra, 17 Eylül 2002 tarihinde imzalanmış ve 20 

Eylül 2002 tarihinde ilan edilmiştir.
239

 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisinin 

amacı: ―Dünyayı sadece daha güvenli değil, aynı zamanda daha iyi yapmak ve 

özgürlükleri destekleyen adil bir barış ortamı sağlamak‖ olarak belirtilmiştir. 

Bush‘a göre, insanlığın geleceği ve uluslararası sistemin istikrarı için 20. 

                                                
237 The White House, a.g.m. 
238 Jan Nederween Pieterse, ―Neoliberal Empire‖, Theory, Culture & Society, 2004,  Çınar 

Özen içinde, a.g.e., s. 6. 
239 The White House, Eylül 2002. 
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yüzyılda kazanılmış olan temel insan haklarına ve ekonomik ve siyasal 

özgürlüklere dayanan uluslar, özgürlüğü, demokrasiyi ve özgür (serbest) 

girişimi savunmalıdır.
240

  Bush‘un, ilan ettiği hedefleri dünyaya özgürlük ve 

demokrasi getirme vaadi sonrasında onun bir Wilsoncu (şahin kanat) olma 

eğilimi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

ABD‘nin 2002 uluslararası güvenlik stratejisi beş temel ilke üzerine 

oluşturulmuştur. Bu ilkeler;
241

 ABD‘nin çıkarları ve değerlerinin bir arada var 

olduğu açık bir ABD uluslararasıcılığı, refah içinde ve daha güvenli kılınacak 

bir dünya, ekonomik ve siyasi özgürlüğün desteklenmesi, insanlık onuruna 

saygı duyulması ve diğer devletlerle barışçı ilişkiler geliştirmektir.  

ABD yönetimi 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi‘nin amaçlarına ulaşabilmek 

için uygulayacakları politikaları yedi temel başlık altında tespit etmiştir. Bu 

temel politikalar:
242

 Küresel terörizmle mücadeleyi kazanabilmek amacıyla 

ittifaklar kurmak ve ABD ve müttefiklerine yöneltilen tehditleri önlemek, diğer 

devletler ile işbirliği yaparak bölgesel çatışmaların uzlaştırılması, kitle imha 

silahlarını terör tehdidi olarak kullananlarla mücadele etmek, insanlık onurunun 

koruyucusu ve savunucusu olmak ve serbest piyasa ekonomisini, uluslararası 

ticaret aracılığı ile yeni bir küresel ekonomik büyüme hamlesi gerçekleştirmek, 

ABD ulusal güvenlik kurumlarını yeniden yapılandırmak ve diğer küresel güç 

odakları ile işbirliği yapabilmek için ortak planlar yapmaktır. 

Bu belgede küresel terörizm ABD‘nin öncelikli olarak mücadele etmesi 

gereken düşman olarak tanımlanmıştır.  Özellikle otokratik rejimler,  radikal 

                                                
240Marcus Corbin, ―Bush‘un Ulusal Güvenlik Stratejisi‖, 2023 Dergisi, Kasım 2002, s. 10. 
241The White House, Eylül 2002, s. 7-8. 
242The White House, a.g.m., s. 11. 
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gruplar, radikal gruplara yardım ve destek sağlayanlar, kız çocuklarının eğit im 

almasını engelleyenler, teknolojiyi tehlikeli amaçlar için kullananlar da düşman 

olarak kabul edilmiştir ve/veya algılanmıştır.
243

  

Belgenin bu kısmında terörizme haklı bir gerekçe bulunamayacağı ve 

teröristlerin isteklerinin karşılanmayacağı da belirtilmektedir. ABD, terörle 

savaşta farklı yöntemleri uygulayacaktır: Bu yöntemler;  

i. Bir terör tehdidi hissedildiğinde onu anında yok etmek,  

ii. Terör örgütlerini, yönetici ve üyelerini bulup bertaraf etmek,  

iii. Örgütlerin finansal kaynaklarını kesmek ve ortadan kaldırmak,  

iv. Kitle imha silahları bulunan veya sahip olmak için uğraşan küresel 

boyuttaki terör örgütleri ile savaşmak,  

v. Diğer devletlerin de bu savaşta etkin bir şekilde katılmasını sağlamak, 

vi. Terör örgütleri ile tek başına da olsa onlara müdahale edip harekete 

geçmekten kaçınmamaktır: ―Biz asi devletleri ve onların terörist 

müttefiklerini, onlar ABD ile müttefiklerine karşı kitle imha silahlarını 

kullanmadan ya da silahları kullanmakla tehdit etmeden önce 

durdurmalıyız.‖
244

 

Belgenin devam eden bölümleri önleyici askeri müdahaleyi ve onun 

uluslararası hukukta aldığı yeri açıklamış ve bunu açıkça haklı savaş
245

 

                                                
243The White House, a.g.m., s. 12-13 
244―President Bush Outlines Iraqi Threat‖, Homeland Security Digital Library, 

https://www.hsdl.org/?abstract&did=3517, 7 Ekim 2002, s. 14. 
245 ―Haklı Savaş‖ askeri müdahalenin meşruyeti üzerinde en fazla etkide bulunan bakış 

açılarından biri olan teorisidir. ―Haklı Savaş‖ kavramının belirmeye başladığı 4. Yüzyıldan 21. 

Yüzyıla uzanan 17 asırılık süreçte yaygınlaşan ilkelerin nispeten daha az bölümü uluslararası 

hukuk normları, büyük bölümüise bir döneme uygun düşen ahlaki, siyasi ve jeopolitik 
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geleneğinin unsurlarına bağlamıştır: ―Uluslararası hukuk, yüzyıllar boyunca 

devletlerin kendilerini yapılacak yakın saldırı tehlikesi karşısında yasal bir 

şekilde savunmaya geçmeden önce bir saldırıya maruz kalmayı beklemeleri 

gerekmediğini onaylamıştır. Hukukçular ve uluslararası hukukçular, genellikle 

―önalma‖nın meşruluğunu yakın saldırı tehdidinin varlığı ile 

koşullandırmışlardır. Yakın tehdit kavramı, günümüzün düşmanlarının hedef 

ve kabiliyetlerine göre uyarlanamaz. Asi devletler ve terör örgütleri geleneksel 

yöntemlerle yapılacak saldırıların başarısızlığa uğrayacağını bildikleri için bize 

bu yöntemlerle saldırmamaya çalışmaktadır. Bu nedenle, bu asi devletler ve 

teröristler, kolaylıkla gizlenebilen, gizlice nakledilebilen ve uyarı olmadan 

kullanılabilen kitle imha silahlarına ve terör eylemlerine güvenmektedirler. 

ABD ulusal güvenliğine karşı mevcut olan tehditlere karşı koymak için önalıcı 

eylemi seçeneğini saklı tutmaktadır. Terör tehdidi büyüdükçe eylemsizlik riski 

artmaktadır ve düşmandan gelecek saldırının yeri ve zamanı hakkında 

belirsizlik sürse dahi, önleyici eylemde bulunarak kendimizi korumak daha da 

zor bir hal almaktadır. ABD, eğer gerekli görürse düşmanlarının tehdit içeren 

hareketlerini engelleyebilmek veya önlemek için önalıcı olarak harekete 

geçecektir. Elbette ki ABD, insanlık düşmanlarının dünyanın en yıkıcı 

teknolojisini ele geçirmek için uğraştığı bir dönemde boş duramaz. Ancak, 

ABD karşılaştığı tüm tehditleri engellemek için her seferinde güç 

kullanmayacaktır. Ayrıca diğer devletler de bir saldırganlık bahanesi olarak 

                                                                                                                            
düşüncesidir. Papaz Thomas Aquınas‘a göre savaş yetkin bir otorite tarafından  başlatılmalı ve 

haklı bir neden olmalıdır. Bu durumda işgal edilen ülke saldırıyı hak etmiş demektir. Bunun 

sonucu olarak, savaş için haklı gerekçe meşru müdafaa, barışın yeniden tesisi, saldırıya karşı 

komşulara yardım, zayıf ve baskı altındakilerin savunulması olarak ortaya çıkmıştır. Böylece 

müdahale kavramı üzerine günümüze kadar uzanan temel bir tartışma başlamıştır. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Haydar Çakmak, ABD’nin Askeri Müdahaleleri 1801’den Günümüze, 

Ankara, 2016, s. 33.  
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önalıcı saldırıyı kullanmamalıdır. ABD‘nin gerçekleştireceği eylemlerin amacı 

ABD‘ye ve onun dost ve müttefiklerine karşı oluşan tüm tehditleri ortadan 

kaldırmaktır. Bu sebepledir ki eylemlerimizin sebepleri açık, ölçülü ve 

nedenleri adil olacaktır.‖
246

 

Bu belge tarihe Bush Doktrini olarak geçmiştir. Bu doktrin,  önalıcı ve 

önleyici kuvvet kullanımını (preemptive and preventive strikes) esas almasıyla 

uluslararası ilişkilerde mevcut teorik ve pratik teamüllerde radikal 

değişikliklere yol açan unsurlar içermektedir. Belgede önleyici savaş ilkesi, 

ABD‘nin çıkarlarına karşı tehdit oluşturan ülke veya gruplar karşısında 

uygulanacak meşru ve tercih edilen bir savaş yöntemi olarak belirtilmiştir.
247

 

ABD kendini savunmak için teröristlerden bir saldırı beklemek yerine, 

onlardan daha önce davranarak tehdidin önünün alınması gerektiği fikrinden 

hareketle, ABD yönetimlerinin dış politika yaklaşımlarında her zaman aktif rol 

alan önalma ve önleme kavramları bundan böyle artık daha merkezi yer bir 

edinmiştir. Velhasıl, tehdit içeren bir durum daha eyleme geçmeden evvel 

önleyici müdahale ile onu kökten yok etme düşüncesinin meşrulaştırılması 

amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle Bush Doktrininin ayrılmaz unsurlarından 

biri ‗Önleyici Müdahale‘ kavramıdır ve bu yaklaşımın kullanımı ile ABD‘nin 

uluslararası toplumu göz ardı ederek dünyanın herhangi bir yerine müdahale 

edeceğinin duyurulmasıdır bu doktrininin tarihsel ve uluslararası ilişkiler 

açısından eşsiz ve yegâne olmasına sebep olmuştur.
248

 

                                                
246The White House, Eylül 2002, s. 15-16. 
247 The White House, Eylül 2002. 
248Noam Chomsky, Amerikan Müdahaleciliği, 6.Baskı, Taylan Doğan ve Barış Zeren (çev.), 

İstanbul, 2003, s. 18. 



90 

 

Bununla birlikte kitle imha silahları ve küresel terörizm gibi tehdit 

unsurlarına karşı kullanılan geleneksel caydırıcılık ve çevreleme politikasının 

yetersizliği 21. yüzyılda daha net bir biçimde görülmektedir.
249

 Bu yetersizliği 

gidermek adına uluslararası hukukta ihtilaflı bir doktrin olarak yorumlanan 

esnek önleyici meşru müdafaa hakkına dayandırılmış olan doktrin, terörizm ve 

kitle imha silahlarının sebep olduğu yeni tehditler karşısında ―vukuu muhakkak 

tehdit‖ (imminent threat)  kriterinin yetersiz olduğunu iddia ederek bunun 

yerine uluslararası hukukta kabul görmüş olan meşru müdafaa hakkının
250

 

geleneksel ―gereklilik‖ kriterini esnetmeyi öngörmüştür. Dolayısıyla Bush 

Doktrini geleneksel hukuktaki meşru müdafaa anlayışını revize etmiş, tehdidin 

yakınlığı anlayışından uzaklaşmış ve yerine tehdidin büyüklüğünü 

koymuştur.
251

 

Bu bağlamda Bush Doktrininde, önalıcı (preemptive) ve önleyici 

(preventive) savaş terimlerinin birbirlerinin yerine dönüşümlü bir şekilde 

kullanıldığı görülmektedir. Bu iki kavram birbirinin yerine kullanılıyor olsa 

dahi aralarındaki ayrım, ―olması muhakkak‖ ana düşüncesi temel alınarak 

yapılmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında preemption terimi; yakın bir 

tehdidin, inisiyatif alınarak önceden yapılan bir harekâtla ortadan kaldırmasını 

amaçlarken preventive teriminde ise vukuu muhtemel potansiyel bir tehdit veya 

riski bertaraf etmek için kuvvet kullanma anlamı vardır.
252

  

                                                
249Hasan Kösebalaban, ―Yeni Amerikan Güvenlik Doktrini ve Uluslararası İlişkiler‖, 2023 

Dergisi, Kasım 2002, s. 34-36. 
250

 Bkz. Haydar Çakmak, a.g.e., s. 53-61. 
251 Winston P. Nagan, Craig Hammer, ―The New Bush National Security Doctrine and the Rule 

of Law‖, Berkeley Journal of International Law, 2004, s. 375-438. 
252Schmitt, önalımcılık meselesinin geniş ve çokça kaynaklandırılmış bir analizini yapmıştır. 

Schmitt, şu noktalara dikkat çekmiştir:  
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Önalıcı ve önleyici savaş terimlerinin meşru zemini konusunda var olan 

tartışmalarda, bir kısım uluslararası hukukçu preemption seçeneğini hukuka 

uygun bulurken,
253

 preventive war savaş terimi ise meşru zeminde, yeni 

muhafazakâr düşüncenin hâkim olduğu uluslararası hukukçular tarafından 

kabul görmektedir.
254

 Bu bağlamda Bush Doktiri‘nin sebep olduğu en büyük 

endişe ve tartışma, küresel bir gücün kendi çıkarlarını korumak doğrultusunda 

hareket ederken uluslararası hukuk ve normlarını göz ardı etmesi ihtimali 

üzerine olmuştur. Clinton döneminde Başkan yardımcısı olarak görev alan Al 

Gore endişeleri şöyle dile getirmiştir: ―Başkan Bush, tehdidin yakın olmadığı 

                                                                                                                            
i. On yedinci yüzyılda ulus devletlerinin ve "Westphaliacı Düzenin" doğuşundan beri, 

devletlerin güvenliğine ve ulusal-bağımsızlık çıkarlarına verilen önem, o dönemlerde 

"dünya-düzeni" kavramının altını oymuş olabilir (örneğin, Immanuel Kant'ın Perpetual 
Peace (Ebedi Barış) eserinde ortaya konduğu gibi). Henry A. Kissinger ve Berent 

Scowcroft gibi Cumhuriyetçi Parti taraftarlarının, önalmacılığın "gerçek dünya olaylarına 

uygulanmasının karmaşık bir seçenek" olduğuna dair uyarılarda bulunduğunu 

söylemektedir. 

ii. Uluslararası hukukta önalmacılık düşüncesi için bir ruhsat öngörülen meşru müdafaa 

hukuku, ‗‗yakın bir tehditten‘‘ dolayı önalmacı eylemin uygulanacağını varsayar. 

Tehdidin doğasının değişmesi durumunda, bu eylemin buna ayak uydurması gerekeceğini 

ifade etmiştir. Ancak "bu bir hiper gücün uluslararası hukuk standartlarını kendi çıkarları 

için saptırması örneği midir?" Buna verilecek cevabın, her bir durumda mevcut olan 

şartlara bağlı olacağını söylemektedir. 

iii. 1928'deki Kelogg-Briand Paktı'ndakiler gibi, savaş doktrinine yerleştirilen yirminci-
yüzyıl normları, savaşı uluslararası anlaşmazlıkları çözmenin bir aracı olarak kullanmayı 

yasaklamasına karşın, meşru müdafaayı belli başlı şartlar altında güç kullanmanın meşru 

bir sebebi olarak güçlendirmiştir. Bu, 1945'te yazılan BM Antlaşması'nın 2(4). Maddesine 

kadar norm olarak kalmıştır. Bu maddeye göre, BM üyesi devletler, "Birleşmiş 

Milletler'in Amaçlarına uymayan şartlar hariç, herhangi bir Devletin toprak bütünlüğünü 

ve siyasi bağımsızlığını bozmaya yönelik tehditlerden ya da güç kullanımından uzak 

durmalıdır." Bu maddenin üslubu, bir ulus devlete karşı yapılacak saldırıların tamamı 

kanun dışıdır ancak diyelim ki "herhangi bir toprak ele geçirme ya da politik süreci 

etkileme gayesi gütmeden [bir ulus devletin içindeki] bir silah üretim tesisine karşı 

yapılacak önalmacı bir saldırı, bir yasaklama ile karşılaşmayacaktır." Belki de, BM 

Antlaşması'nın güç kullanma tehdidini yasaklaması isabetli bir karardır. Zira ―İkinci 

Dünya Savaşı'ndan önceki yıllar, böylesi birçok tehdidin küresel felaketlere sebep 
olduğuna şahit olmuştur. Bundan dolayı, Antlaşma'nın yazarları [böylesi] tehditleri 2(4) 

Maddesine dâhil etmişlerdir.‖ Dolayısıyla BM Antlaşması'nın hükümlerinin askeri 

eylemlere, algılanan "agresiflik" gibi durumlardan ziyade, sadece bir devlet tarafından 

barışa karşı açık, sağlam bir "tehdit" oluşturulması durumunda izin vermekte olduğu 

söylenebilir. Michael N. Schmitt, ―Preemptive Strategies in International Law‖, The 

Michigan Journal of International Law, 2003, s. 515-545. 
253 Anthony Clark Arend, "International Law and the Preemptive Use of Military Force", The 

Washington Quarterly, 2003, s. 89-103. 
254Chris Brown, ―Self-Defence in an Imperfect World‖, Ethics and International Affairs, 

2003, s. 2. 



92 

 

durum da dahi ön alıcı müdahalede hakkını kullanabileceğimizi bildirmektedir. 

Eğer diğer ülkeler de ön alıcı müdahale hakkını iddia ederlerse bu durumda 

savaş hukukunun yerini korku alacak ve korku hüküm sürecektir. Yeni 

doktrinin gizli kalan ve açığa çıkarılmamış kısmı bu hakkın bize, sadece bize 

ait olduğunu iddia etmemiş olduğumuz gibi görünmektedir.‖
255

 Böylece, 

doktrinin uygulanmasının yansıması olarak  ―esnek önleyici meşru müdafaa‖ 

anlayışının bir hak olarak yorumlanması, uluslararası alanda tek taraflılığın 

yayılmasına bu nedenlede hukuka aykırı kuvvet kullanımının artmasına sebep 

olacaktır. ABD‘nin Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi‘nde özellikle 

Ortadoğu‘ya ağırlık vermesi, bu bölgedeki mevcut çatışma ve sorunların yakın 

gelecekte ABD‘nin aktif politikalarıyla çözümlenmeye çalışılacağının da 

ipuçlarını vermiştir.   

ABD‘nin 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi ile ortaya koyulan 

doktrinin uygulamadaki yansımaları 11 Eylül terör saldırılarının ardından 

dünyanın birçok değişik yerlerinde kendini göstermiştir. Özellikle, ABD‘nin 

Afganistan müdahalesi sonrasında yapmış olduğu dünya çapındaki eylemlerin 

hiç bir uluslararası hukuk normu ile bağdaştırılması mümkün değildir. Bush 

yönetiminin, eylemlerini uluslararası hukuk zemininde gerçekleştirmek yerine 

tamamen uluslararası hukukun ana öğelerinden olan güç dinamizminden 

beslenen yeni bir hukuksal düzen kurma girişimi göstermesi, tüm dünyayı 

savaş alanına çevirecek sonuçlar yaratacağı şeklinde yorumlanmıştır.
256

  

                                                
255

Albert Arnold Gore, ―Iraq and the War on Terrorism: Address delivered to the 

Commonwealth Club of San Francisco‖, 

https://www.theguardian.com/world/2002/sep/23/usa.iraq, 23 Eylül 2002, 25 Haziran 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
256  Yaşar Onay, Neden Irak?, Küresel Egemenlik SavaĢı ve Irak, İstanbul, 2003,   s. 57. 
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Irak, ABD‘nin yeni güvenlik stratejisini uyguladığı ilk ülke olmuştur. 

Yeni güvenlik stratejisinin gerekçesi olarak ileri sürülen, tehdit odaklarının 

artık devletler olmayıp örgütler olduğu ve bu nedenle uluslararası silahsızlanma 

antlaşmalarının faydasız olduğu tezine rağmen, ABD kendisine düşman olarak 

bir devleti, Irak‘ı seçmiştir. ABD ayrıca Sudan, İran ve Kuzey Kore gibi devlet 

olan güçleri de Şer Ekseni bağlamı altında karşısına almaktadır. Bir başka 

deyişle uluslararası siyasi arenada mücadelenin temel aktörleri devletler 

olmaya devam etmektedir. Bu anlamda düşünüldüğünde, güvenlik doktrininin 

tezlerinin dayandığı temel gerekçenin doğru olmadığını veyahut kendi içinde 

çeliştiğini söylemek mümkündür. 

2003 savaşına yol açan ABD‘nin Irak‘a yönelik müdahale süreci Bush 

yönetimindeki ABD dış politikasına olan bakışı değiştirmiştir. Uzayan bir 

savaşa dönüşen saldırının ardından gelen beklenmedik ekonomik ve askeri 

kayıplar, çoğu kişinin ABD‘nin dış politikasının ciddi bir kayma yaşadığına 

inanmasına sebep olmuştur.
257

 ABD‘nin dış politikasında yaşandığı iddia 

edilen değişimi açıklarken, bazı uzmanlar, Başkan Bush, Başkan Yardımcısı 

Dick Cheney, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve bunların asistanları gibi 

neokonservatiflerin, iç güvenliği korumayı ve Bush Doktrini olarak kabul 

ettikleri bir başkanlık doktrininin içine yerleştirilen neokonservatif 

ideolojilerine dayanan dünya düzenini kurmayı amaçlayan dış politikalar 

tasarladıklarını ve uyguladıklarını savunmaktadır.
258

 Jervis,
259

 ABD‘nin 

geleneksel olarak barışçıl bir küresel lider olma rolünden uzaklaşıp ―tıpkı 

                                                
257

 Raymond Hinnebusch, ―American Invasion of Iraq: Causes And Consequences‖, 

Perceptions, 2007, s. 9-27. 
258 Hinnebusch, a.g.m., s. 14. 
259Robert Jervis, ―Understanding The Bush Doctrine‖, Political Science Quarterly, 2003, s. 

365-388. 
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imparatorluk gibi bir şey‖ olmaya doğru ilerlemesinden dolayı Bush 

Doktrininin, 11 Eylül öncesi dış politikadan keskin bir ayrılışı temsil ettiğini 

savunmaktadır. Demokrasiyi yayma unsurundaki vurguyu azaltıp imparatorluk 

vizyonunu güçlendiren Jervis, dünyadaki ABD hegemonyasını korumak, 

Doktrinin diğer bütün unsurlarını bir araya getiren ve Bush Doktrininin 

temelini oluşturan asıl şeydir. Aynı doğrultuda Yordán,
260

 ABD‘nin Bush 

Doktrini altındaki dış politikasının 11 Eylül terör saldırılarından önce izlenmek 

istenenin gözden geçirilmiş bir versiyonu olduğunu ileri sürmektedir. ABD‘nin 

9/11 öncesi dış politikasının statüko‘ya yönelik olmasına karşın 9/11 sonrası 

dış politikanın doğası gereği ABD‘yi küresel bir hegemon yapmayı hedefleyen 

yayılmacı bir politika olduğunu savunmaktadır. 

 

2.1.4. Pandora’nın Kutusu: Irak ĠĢgali 

 

ABD‘nin 2003 Irak Savaşına yol açan dış politika yaklaşımı, Soğuk 

Savaş döneminde uygulanan dış politikasıyla çarpıcı benzerlikler taşıdığını 

göstermektedir.
261

 ABD, Soğuk Savaş boyunca uğraştığı, takip ettiği ya da 

uyguladığı aynı stratejileri uygulamış, etkilendiği aynı faktörlerden etkilenmiş 

ve takip ettiği aynı hedefleri takip etmiştir.
262

 Yeni olan tek unsur, devlet 

destekli terörizm ile savaşmaktır ki bu da devlet aktörlerinin elinde stratejik 

                                                
260Carlos L. Yordán, ―America‘s Quest For Global Hegemony: Offensive Realism, The Bush 

Doctrine, And The 2003 Iraq War‖, Theoria, 2006, s. 125. 
261 Daniel Lieberfeld, 2005, s. 1. 
262 Bu dönemdeki ilişkilerin özeti için bkz. ―United States Relations with Russia: The Cold 

War‖, Office of the Historian Washington, https://2001-

2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/85895.htm, 2 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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hedeflerini gerçekleştirmek için kullanabilecekleri bir araç (vekâlet savaşları) 

olarak görülebilir.  

Sovyetler Birliği‘nin çöküşünün, ABD‘yi aktif olarak dünyadaki tek 

dominant güç haline getirdiğine dair bir şüphe yoktur. Ancak, yeni bin yılın 

başlangıcında, dünyanın hemen hemen her bölgesinden ABD egemenliğine 

karşı yeni rakipler ortaya çıkmıştır. Ortadoğu‘da ise Irak baş rakip olarak 

kendini göstermiştir. 1980 İran-Irak savaşında askerlerin ve sivillerin 

öldürülmesinde kimyasal silahların kullanılması, 1989‘daki Kuveyt işgalinde 

ABD karşıtı terör örgütlerine verilen siyasi ve maddi destek ve bölgede 

ABD‘nin etkisine karşı cereyan eden sürekli bir meydan okuma, Irak‘ı bölgesel 

güç dengesine ve ABD‘nin Ortadoğu‘daki jeostratejik çıkarlarına gerçek bir 

tehdit haline getirmiştir.
263

 ABD, bu tehdide karşı aynı şekilde karşılık 

vermiştir.  

ABD‘nin Irak‘a karşı dış politikasına etki eden ana faktörler arasında 

uluslararası sistemdeki anarşik varlığı, Irak‘ın ABD‘nin stratejik çıkarlarına 

tehdit oluşturabilecek kayda değer askeri kabiliyetlere sahip olması, Irak‘ın 

niyetlerine karşı duyulan korku ve şüphe, anarşik bir sistemde hayatta kalma 

ihtiyacı ve stratejik hedeflerine ulaşabilmek için stratejik olarak davranma 

rasyonalitesi bulunmaktadır.
264

 Bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi, Bush 

Doktrininde açıkça ifade edilen üç temel davranış türünün ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur: terörizme ve Irak gibi saldırgan devletlere karşı duyulan korku 

                                                
263 Neil MacFarquhar, ―Saddam Hussein, Defiant Dictator Who Ruled Iraq With Violence and 

Fear, Dies‖, New York Times, 

https://www.nytimes.com/2006/12/30/world/middleeast/30saddam.html, 30 Aralık 2006, 2 

Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
264 Bledar Prifti, US Foreign Policy in the Middle East: The Case for Continuity, Florida, 

2017, s. 61. 
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-ki bu durum ABD‘yi önalmacı eylemler yapmaya teşvik etmiştir-, anarşik bir 

sistemde kendi göbeğini kesmek -bu durum ABD‘yi tek taraflı aksiyonlar 

almaya zorlamıştır ve güç maksimizasyonu -ki bu durum ABD‘nin dış 

politikasını, hegemonyayı korumaya ve askeri kabiliyetlerini artırmaya 

yoğunlaştırmıştır-. Ek olarak, bölgesel bir hegemon olarak, ABD, ortada Irak‘ı 

dengeye sokma kabiliyetine ve isteğine sahip başka bir bölgesel gücün 

olmamasından dolayı doğrudan bir dengeleme stratejisi uygulamaya mecbur 

kalmıştır. ABD, bu stratejiyi üç ana tedbir dâhilinde uygulamıştır.
265

  

İlk olarak, ABD, Irak‘ı Birleşik Devletlerin taleplerine uymaya 

zorlamak için açık diplomatik tehditlerde bulunmuştur. Bu tedbir başarısız 

olunca, ABD ikinci bir tedbir uygulamış ve Irak‘a karşı duracak bir anti-Irak 

ittifakı oluşturma yoluna gitmiştir. Bu tedbirin de başarılı olma beklentisi 

tükendiği için üçüncü olarak ABD, 20 Mart 2003‘te Irak‘a bir saldırı başlatmak 

zorunda kalmıştır. Böylelikle, Soğuk Savaş boyunca ABD‘nin hegemonik 

konumunu, hedeflerini ve stratejilerini dikte eden aynı askeri kabiliyetler, 

genelde Ortadoğu ve özelde Irak karşısındaki dış politikayı dikte etmiştir.
266

 

2003 Irak savaşına sebep olan ABD-Irak hukümetleri arasında yaşanan 

sürece dair yapılan bir analiz, tek hegemonik güç olarak küresel statüsü ve 

coğrafi konumu değişmediği için ABD‘nin dış politika hedeflerinin ve 

stratejilerinin de değişmediği iddiasını irdelemiştir.
267

 ABD‘nin ana hedefi, 

Irak‘ın, ABD‘nin stratejik çıkarlarını doğrudan ve dolaylı olarak tehdit edecek 

ABD karşıtı büyük bir güç olarak yükselmesini engelleyerek bölgede ve 

                                                
265

 Bledar Prifti, a.g.e., s. 96. 
266 A.g.e., s. 109. 
267 A.g.e., s. 95. 
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dünyadaki etkisini korumaktır.
268

 Aynı zamanda ABD, bölgede ve dışarıda 

ABD‘nin etkisini yok etmeyi amaçlayan El-Kaide gibi çökmüş devletlerin 

yerini alan terör örgütlerini yok etmeyi hedeflemiştir. Bu amaçları 

gerçekleştirebilmek için ABD, offshore dengesi
269

 (―offshore balancing‖) 

stratejisine bel bağlamıştır.
270

 Ancak, diğer birçok durumun aksine, Irak‘ı 

koruyabilecek ve korumak isteyen bölgesel bir gücün olmayışı ABD‘ye, 

Irak‘tan gelen tehdidi zapt etmek için doğrudan askeri güç kullanmaktan başka 

seçenek bırakmamıştır.  

Bu bağlamda ABD‘nin Irak‘a yönelik dış politikasını etkileyen bazı 

faktörler şunlardır:
271

  

Uluslararası sistem, Irak‘ı kontrol edebilecek uluslar üstü bir otoritenin 

olmadığı bir anarşi halindedir, Irak, ABD çıkarlarına zarar verecek ya da 

bunları yok edebilecek bazı askeri kabiliyetlere sahiptir, ABD, Irak‘ın 

niyetlerine karşı şüphelidir ve sonradan gelenin öncekinin çıkarlarına 

saldırmayacağının garantisi yoktur, ABD‘nin en önemli önceliği hayatta 

kalmaktır ve ABD‘nin bölgesel hegemonik konumunu korumaya yönelik 

ihtiyaçları sebebi ile rasyonel bir şekilde davranmak zorundadır.  

Bu faktörler, Bush Doktrininin içinde de yer bulmuştur. Öncelikle, 

ABD‘nin askeri olarak güçlü bir Irak‘a karşı duyduğu şüphe ve korku, 

                                                
268The White House, Eylül 2002. 
269 Offshore dengeleme, gerçekçi uluslararası ilişkiler teorisinden elde edilen büyük bir 

stratejidir. Offshore dengeleme, çok kutuplu dünya için bir stratejidir. Bir offshore dengeleme 

stratejisinin iki önemli amacı olacaktır: ABD riskini en aza indirgemek. gelecekteki büyük güç 

(muhtemelen nükleer) savaşa dahil olmak ve Amerika'nın uluslararası sistemdeki göreceli 

gücünü artırmak. Jeopolitik olarak insular konumundan faydalanan ABD, Doğu Asya ve 

Avrupa'daki mevcut ittifak taahhütlerinden ayrılacak. ABD, denizaşırı katılımını kesin olarak 

sınırlayarak, daha güvenli ve daha güçlü olacaktı. Bkz. Christopher Layne, a.g.m., s. 112-119. 
270 Bledar Prifti, a.g.e., s. 95. 
271 Colin Elman, ―Realism‖, Paul D. William (ed.) içinde, Security Studies: An Ġntroduction, 

New York, 2008, s. 15-27. 
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ABD‘nin önalmacı eylemlere başvurmasına sebep olmuştur. İkinci olarak ise 

bir dünya hükumetinin yokluğu ve bunun anarşik doğası, ABD‘yi kendi 

göbeğini kesmeye ve tek taraflı eylemlerde bulunmaya itmiştir. Son olarak, 

hayatta kalmaya ve dünyadaki stratejik çıkarlarını korumaya yönelik ihtiyaç 

ABD‘yi, hegemonyayı korumak ve muhtemel başka bir bölgesel hegemonu 

bastırabilmek için göreli askeri kabiliyetlerini artırmaya itmiştir.
272

 Dolayısıyla 

yukarıda bahsedilen faktörler ABD‘nin üç ana davranış kalıbı geliştirmesine 

sebep olmuştur: korku, kendi yağında kavrulmak ve güç maksimizasyonu. Bu 

davranış kalıpları, Bush Doktrininde terör saldırılarına ve devlet-destekli 

terörizme karşı duyulan korku, tek taraflı ve önalmacı politikalar ile ABD 

güvenliğini sağlamak ve bunun için de güç maksimizasyonu sürekli hale 

getirmek olarak sınıflandırılabilir. Bütün bu faktörler bir araya gelince Irak‘a 

karşı agresif bir dış politikanın ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur.  

ABD‘nin Irak‘ı bir tehdit olarak görmek için birkaç büyük sebebi vardı. 

Bu sebeplerden birincisi, Irak‘ın yayılmacı hırslara sahip agresif bir devlet 

olarak uzun bir geçmişe sahip olmasıdır. Irak‘ın 1980‘de İran‘ı işgal etmesi bu 

durum için gösterilebilecek en iyi örnektir. Hiro
273

 bu durumu ―Irak korku, 

oportünizm (fırsatçılık) ve aşırı güven gibi savunmacı ve ofansif bir karışım ile 

hareket etmekteydi... Irak‘ın güç kullanmaya karar vermesi, önleyici bir savaş, 

hırs ve bölgesel bir rakibin cezalandırılmasından ibaretti‖ şeklinde açıklamıştır. 

ABD‘nin Irak‘ı bir tehdit olarak görmek için bir başka sebebi ise Irak‘ın 

terör örgütlerine sürekli olarak destek vermesiydi. Irak, terör saldırılarında 

hayatını kaybetmiş olan intihar bombacılarının ailelerine maddi destek 

                                                
272Colin Elman, a.g.e. 
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sağladığı için terörizmin büyük bir destekçisi olarak kabul ediliyordu.
274

 Buna 

ek olarak Irak, Filistin Kurtuluş Çephesi, Ebu Nidal Örgütü, Halkın Mücahitleri 

Örgütü ve PKK dâhil birçok terör örgütüne lojistik destek sağlamıştır. Irak‘ın 

bu terör örgütlerine olan desteği, saf realist sebeplere dayanmakta ve bu destek, 

Irak‘ın bölgedeki stratejik çıkarlarını diğer ülkelere zarar vererek 

gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
275

 

Irak‘ın bu agresif geçmişi ve terör örgütlerine olan desteğinin yanı sıra, 

nükleer programa sahip olduğu iddiası (ki Irak‘ın nükleer silahlara sahip 

olmadığı Irak‘ın işgalinden sonra ortaya çıkmıştır) ve ABD‘nin bu programı 

durdurmalarına yönelik taleplerine defalarca karşı gelmesi ABD‘nin Irak‘ı 

tehdit olarak görmesindeki bir diğer önemli etkendir.  Irak, 1980 İran-Irak 

savaşı esnasında İranlılara ve Kürt nüfusa karşı kimyasal silah kullanmıştır.
276

 

Ayrıca, Irak, biyolojik ve nükleer silahlar yapmaya yönelik bir program da 

başlatmış ve bunun için 1970‘lerin ortalarında Irak, Fransa‘dan bir nükleer 

reaktör satın almıştır.
277

 Irak-İran Savaşı baş gösterdiğinde, İran hava 

kuvvetleri Irak‘ın nükleer tesislerine saldırmış ve 1981 yılında İsrail hava 

kuvvetleri de aynı hedefe saldırı düzenlemiştir.
278

 3 Nisan 1991‘de, Irak, BM 

Güvenlik Konseyinin kimyasal silahlarını yok etmesine ilişkin 687 Sayılı 

                                                
274Bkz. Christopher Layne, 1997,  s. 86–124, John Esterbrook, ―Salaries for suicide bombers‖. 

CBS News, from http://www.cbsnews.com/2100-202_162-505316. html, 3 Nisan 2002, 14 
Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 

275Daniel L. Byman, ―Terrorism and The War With Iraq‖, The Brookings Institution, 

http://www.brookings.edu/ research/papers/2003/03/03middleeast-byman, 3 Mart 2003. 
276Javed Ali, ―Chemical Weapons and the Iran-Iraq War: A Case Study in Noncompliance‖, 

The Nonproliferation Review, 2001, s. 43-58. 
277Bkz. Bennett Ramberg, Nuclear Power Plants As Weapons For The Enemy: An 

Unrecognized Military Peril, Los Angeles, 1980, s. xvii; Anthony H. Cordesman, Iraq 

And The War Of Sanctions: Conventional Threats And Weapons Of Mass 

Destruction. Westport, 1999, s. 605. 
278Ramberg, a.g.e., s. xvi–xvii; ayrıca bkz. Anthony Billingsley et.al., International Law And 

The Use Of Force: A Documentary And Reference Guide. Santa Barbara, 2009, s. 182. 
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Kararını kabul etmiş ancak biyolojik silah bulundurduğunu reddetmiştir.
279

 

Lakin Ağustos 1991‘de Irak, sadece ―savunma maksadıyla‖ biyolojik silahlar 

bulundurduğunu kabul etmiştir. Bu kabul BM Güvenlik Konseyini, Irak‘ın 

bütün yasak silahlarını ortaya çıkarmasını talep eden 707 Sayılı Kararı hayata 

geçirmeye teşvik etmiştir.
280

 Ancak Irak, BM müfettişleri ile işbirliği yapmayı 

reddetmeyi tercih etmiş, BM otoritesine sürekli olarak karşı gelinmesinin 

akabinde Aralık 1998‘de ABD ve İngiltere, Çöl Tilkisi Harekâtı kapsamında 

Irak‘a karşı dört gün süren bir hava saldırısı başlatmıştır.
281

 O zamandan beri 

ABD-Irak ilişkisi, derin şüpheler ve çatışmalar ile tanımlanmıştır. 

Son olarak ve yukarıda bahsedilen etkenlerle birlikte (uluslararası 

sistemin anarşik hali, Irak‘ın sahip olduğu kayda değer kabiliyetler ve ABD‘nin 

Irak‘ı tehdit olarak görmesi), ABD‘nin hegemonik gücünün korunması ihtiyacı, 

Irak‘a karşı agresif bir tutum göstermesine sebep olmuştur. Başkan Bush, asker 

adaylarının West Point askeri üssünde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 

ABD‘nin hegemonyasını koruma hedefini açıklamış ve ABD‘nin amacının 

üstün askeri kabiliyetler sağlamak ve herhangi bir zorluğu bastırmak olduğunu 

ifade etmiştir. Bu amaç 2002 Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde resmi olarak 

belirtilmiştir. Strateji belgesinin giriş bölümüne göre,
282

 ABD‘yi düşmanlarına 

karşı korumak, hükumetin ―ilk ve temel sorumluluğudur.‖ Bunu 

gerçekleştirebilmek için ABD, düşmanları caydırmaya yönelik bir girişimde 

dostlarına ve müttefiklerine güvenlik ve koruma sağlayacak, gelecekteki askeri 

                                                
279―Iraq Weapons İnspections Fast Facts‖, CNN World, http://www.cnn.com/2013/10/30/ 

world/meast/iraq-weapons-inspections-fast-facts/, 30 Ekim 2013, 25 Temmuz 2018 tarihinde 

erişilmiştir. 
280CNN World, a.g.m. 
281 Sean M. Condron, ―Justification for Unilateral Action in Response to the Iraqi Threat: A 

Critical Analysis of Operation Desert Fox‖, Military Law Review, 1999, s. 115. 
282The White House, Eylül 2002, s. 29-30.  
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rekabeti önleyecek, ABD‘ye ve müttefiklerine karşı gelişen tehditleri 

caydıracak ve caydırmanın başarısız olduğu durumlarda düşmanları yenecektir. 

Ayrıca, strateji belgesi, ABD silahlı kuvvetlerinin, ―potansiyel düşmanlarını 

Birleşik Devletlerin gücünü baskılamak ya da eşitlemek umuduyla bir askeri 

gelişme amacı gütmekten caydırabilecek kadar güçlü olmaya‖ mecbur 

olduğunu vurgulamıştır.
283

 

ABD, Irak tehdidini zapt edebilmek için yukarıda sözü edilen üç 

tedbirin hepsini uygulamıştır. Başlangıçta ve uzun bir süre boyunca, ABD, 

Irak‘a dış politikasında değişikliğe gitmesini ve BM‘nin nükleer silah 

müfettişlerini kabul etmesini talep eden açık diplomatik tehditlerde 

bulunmuştur. Başkan Bush, Ocak 2002‘deki Ulusa Sesleniş Konuşmasında, 

Irak‘ı şer ekseninin bir üyesi ve teröre karşı savaşta bir hedef olarak gördüğünü 

ifade ederek tehdit etmiştir. Bu tehditler, Başkan Bush‘un Irak‘a karşı agresif 

eylemler talep ettiği BM Genel Kurulundaki konuşmasıyla Eylül 2002 yılında 

da devam etmiştir. Ek olarak Ekim 2002‘de, ABD kongresi, Irak‘a Karşı 

Askeri Kuvvet Kullanımına İlişkin Yetkilendirme Kararını geçirmek için iki 

partinin de hemfikir olduğu bir oylamaya yapmıştır; bu karar, ―Irak‘ın teşkil 

ettiği sürekli tehdide karşı Birleşik Devletlerin ulusal güvenliğini korumayı ve 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Irak ile ilgili bütün kararlarını 

uygulamayı‖ amaçlamıştır.
284

 Irak‘a Karşı Askeri Gücü Kullanma Yetkisinde 

Kongre, BMGK 678 (1990) sayılı kararına uygun olarak ve Güvenlik 

Konseyinin 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 674 ve 677 sayılı 

                                                
283The White House, a.g.m., s. 30. 
284―Authorization for Use of Military Force against Iraq Resolution of 2002‖, U.S. Congress, 

https://www.congress.gov/107/plaws/publ243/PLAW-107publ243.pdf, 16 Ekim 2002. 
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kararlarının uygulanmasına dönük olarak Başkan‘a ABD Silahlı Kuvvetlerini 

kullanma yetkisi vermiştir.‘
285

 

BM Güvenlik Konseyi, yaklaşık bir ay sonra, Irak‘ın bir önceki 

kararlarda öngörülen silahsızlanma yükümlülüklerini yerine getirmesi için son 

bir şans olarak 1441 Sayılı Kararı
286

 geçirmiştir; bu karar sadece kitle imha 

silahlarını değil bütün yasak füzeler ve cephaneler ile Körfez Savaşı esnasında 

Irak‘ın eylemlerinin sonucu olarak Kuveyt‘e yapılacak olan tazminat 

ödemelerini de kapsamaktadır. Aynı sıralarda Başkan Bush, Irak‘ın BM 

Güvenlik Konseyinin özellikle kitle imha silahlarına ve yasak füzeler ile 

cephanelere ilişkin kararlarına uyması durumunda, ABD‘nin bir rejim 

değişikliği arayışına girmeyeceğini belirtmiştir.
287

 Ocak 2003‘te Başkan Bush, 

Irak‘ın silahsızlanmasına ilişkin talebini şu şekilde tekrarlamıştır: ―1441 Sayılı 

Karar, ikinci bir karara ihtiyaç duymadan hareket etme yetkisi veriyor ve 

Saddam Hüseyin‘in şunu anlaması gerekiyor: silahsızlanmaya gitmemesi 

durumunda, diğerleri ile birlikte gidip Saddam Hüseyin‘i barış adına biz 

silahsızlandıracağız‖.
288

 

Ayrıca Weeks‘in tespit ettiği üzere
289

 Başkan Bush, 3 Ocak 2003‘te, 

―Irak rejimi bütün ABD‘liler için bir tehdittir; gerçek bir tehdit‖ demiş, 16 Mart 

2003‘te, ―Irak diktatörünün ve onun kitle imha silahlarının özgür ulusların 

                                                
285U.S. Congress, a.g. m. 
286 Bkz. Resolution 1441 (2002), S/RES/1441, UN Security Council, 

https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/1441.pdf, 8 Kasım 2002. 
287Bob Kemper, ―Bush: Saddam can keep rule if he complies‖, Chicago Tribune, 

https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2002-10-22-0210220276-story.html, 22 Ekim 

2002,  16 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
288―Bush, Blair: Time running out for Saddam‖, CNN, http://www.cnn.com/2003/US/01/31/ 

sprj.irq.bush.blair.topics/, 31 Ocak 2003, 16 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
289 Albert L. Weeks, The Choice of War: The Iraq War and the Just War Tradition, 

Denver, 2010, s. 43-44. 
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güvenliğine karşı bir tehdit‖ olduğunu açıklamış, 17 Temmuz 2003‘te, Irak 

işgalinden ve Saddam Hüseyin‘in ―etkisiz hale getirip‖ kaçmasından üç ay 

sonra, başkan ―Saddam Hüseyin‘in kitle imha silahlarının yarattığı tehdidi 

sonlandırdık‖ şeklinde açıklama yapmış, Beyaz Saray sözcüsü Ari Fleischer, 7 

Mayıs 2003 tarihinde, Irak‘ı ―yakın bir tehdit‖ olarak tarif etmiş, (―yakın 

tehdit‖ tabiri, Bush hükumetinin üst düzey yetkilileri tarafından sıkça 

kullanılmıştır),  Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Başkan Yardımcısı Dick 

Cheney, Paul D. Savunma Bakanı Yardımcısı Wolfowitz ve Ulusal Güvenlik 

Danışmanı Condoleeza Rice Birleşik Devletlere karşı ―tehdit‖ ya da ―ciddi 

tehdit‖ tabirlerini Irak‘ın sözde Kitle İmha Silahları bağlamında kullanmışlar, 

Cheney ise özellikle panik yaratıcı bir üslupla Saddam‘ın aslında kitle imha 

silahı programı için ―uranyum‖ peşinde olduğuna yönelik iddialar dile getirmiş 

ve Irak‘ın ―aktif bir şekilde nükleer silahlar elde etmeye ve ulaşmaya 

çalıştığını‖ iddia etmiştir.  

 

2.1.5. Uluslararası Hukuk Bağlamında ABD’nin 2003 Irak 

Müdahalesi 

 

Irak‘a karşı bir savaş açmak ahlaki, meşru ve yasal görülecek olsaydı, 

haklı/meşru sebep kavramına dayandırılması gerekirdi. Bu genelleyici kriter, 

ABD‘nin bu savaşı ―başlatan taraf‖ olmasına ilişkin aşağıda yöneltilecek 

soruları kapsayan birçok soru işaretine boğmaktadır:
290

  

                                                
290Bu kriterler aşağıdaki çalışmalarda tartışılmıştır: Gary Rosen (ed.), The Right War? The 

Conservative Debate on Iraq, New York, 2005; John Lewis Gaddis, Surprise, Security, 
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i. Saldırgan bir devletin yarattığı savaş tehlikesi veya tehdit, bu devlete 

karşı bir savaş açmayı meşru kılacak kadar açık, mevcut ve yeterli 

miydi?  

ii. Savaşı başlatan taraf açısından güce başvurmak meşrulaştırılabilir bir 

niyete dayanıyor muydu? Başka bir deyişle, savaşı başlatan taraf 

tehlikeyi gerçekten iyi tartmış mıydı?  

iii. Savaşı başlatan tarafın savaş politikası ve eylemleri meşru bir otoriteye 

dayanıyor muydu?   

Bu bağlamda 2003‘te Irak‘ın uluslararası koalisyon birlikleri tarafından 

işgali, modern uluslararası hukukun temellerini ve BM Antlaşmasına dayanan 

uluslararası ilişkiler sistemini sarsmış ve uluslararası hukukta silahlı kuvvet 

kullanımına ilişkin tartışmaları tekrardan gündeme getirmiştir. Bu noktadan 

hareketle Irak‘a yönelik askeri harekâtın, modern uluslararası hukukun 

gelişmesi üzerinde önemli bir etki yaptığı muhakkaktır. Bu vaka öncelikle BM 

Güvenlik Konseyi‘nin uluslararası barışı ve güvenliği sağlamadaki rolünü ve 

―devletlerin kendini savunma hakkının‖ kapsamı ve limitleri olmak üzere, 

uluslararası kolektif güvenlik sisteminin etkinliğini yeniden değerlendirmeyi 

gerekli kılmıştır. 

ABD‘nin 2003‘te Irak‘ın işgalini haklı çıkarma konusundaki temel resmi 

argümanı, bu tür bir kuvvet kullanımının Güvenlik Konseyi tarafından 1990‘da 

kabul edilen 678 sayılı kararla onaylanması ve ―Kuveyt Hükümeti ile işbirliği 

                                                                                                                            
and the American Experience, Cambridge, 2004; Simon Chesterman, Just War or Just 

Peace? Humanitarian Intervention and International Law, New York, 2003; Jack N. 

Barkenbus, Ethics, Nuclear Deterrence, and War, New York, 1992; John S. Bowman 

(ed.), Facts About the American Wars, New York, 1998. 
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yapan devletler koalisyonunu desteklemek için gerekli tüm araçların 

kullanılmasına izin verilmesi‖ ve 660 sayılı ve sonraki tüm ilgili kararların 

―bölgedeki uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak için‖ onaylanmış 

olmasıdır.  

Matheson‘a göre
291

 ABD‘nin güç kullanması 678 sayılı karar ile resmiyet 

kazanmıştır. BM Güvenlik Konseyi tarafından alınmış 1154 sayılı karar ancak 

Irak‘ın önceki kararlara uymama durumunda muhtemel sonuçları belirtiyordu. 

Böylece ABD‘nin görüşüne göre BM 1154 sayılı kararı güç kullanmasına 

ilişkin yeniden yetkilendirme kararı değildir. Bu yetki 678 sayılı karardan bu 

yana geçerlidir. ABD, bu yaptırımın Kuveyt‘in Irak birliklerinden kurtarılması 

nedeniyle sona ermediği, tam tersine, devam etmesini sağladığı ancak Irak‘a 

karşı uygulanan resmi ateşkes şartlarını belirleyen 687 sayılı kararla getirdiği 

yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlama aracı olarak bulunduğunu 

savunmuştur. 

Bu bağlamda, Güvenlik Konseyi tarafından geliştirilen böyle bir olgunun 

hukuki yapısının, Güvenlik Konseyi tarafından veya doğrudan BM 

Antlaşmasında belirtilmeyen devletler veya koalisyonları tarafından güç 

kullanımı yaptırımı olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 1990‘dan 

sonra Güvenlik Konseyi, dünyayı barışın ihlali ve saldırganlık eylemleri 

tehdidi durumunda, üye devletler tarafından güç kullanımını onaylayan 

yaklaşık iki düzine karar almıştır. Güvenlik Konseyi‘nin ―Irak‖ 678 (1990) 

sayılı kararı sonrası başlatılan bu uygulamanın uluslararası hukuka nasıl 

uyduğunu Hukuk Müşaviri Yardımcısı William Howard Taft IV ve ABD 

                                                
291Michael Matheson, ―Legal Authority for the Possible Use of Force Against Iraq‖, AJIL 

Proceedings, 1998. 
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Dışişleri Bakanlığı‘nın Siyasi-Askeri İşleri Hukuk Danışmanı Todd Buchwald 

şöyle açıklamaktadırlar:1990 yılında Kuveyt‘e yapılan saldırının sonrasında 

Irak tarafından 1991 ateşkes şartlarının ihlalinin kolektif meşru müdafaayı 

hukuki meşruiyet açısında doğurmaktadır. 2003 Irak askeri harekâtı da 

Koalisyon kuvvetleri tarafından yenilenen askeri harekâtlar bağlamında 1990 

ve 2003 yılları arasında kabul edilen Güvenlik Konseyi kararlarına dayanarak 

gerçekleşmiştir.
292

 İlaveten ABD Adalet Bakanlığı‘nın Başsavcı eski 

yardımcısı olan Yoo, 2003‘te Irak‘a karşı güç kullanma yetkisinin, 678 (1990), 

687 (1991) ve 1441 (2002) sayılı kararları da dâhil olmak üzere Güvenlik 

Konseyi‘nin kararları kapsamında gerçekleştiğini belirtmiştir. Böylece Irak‘ın 

1991‘de alınan ateşkes kararının ihlali ABD‘nin savaş halini devam etmesine 

izin vermiştir. Ayrıca askeri harekâtı önalıcı meşru müdafaa ilkesi açısından ele 

almakta ve kitle imha silahları, haydut devletler ve terörizm tehditlerine yanıt 

verebilmek için meşru müdafaa doktrinin gerekliliğini belirtmektedir.
293

 

 

2.1.6. Müdahale Sonrası Irak 

 

ABD‘nin Mart 2003‘te gerçekleştirdiği Irak işgali, ABD yönetiminin 

ulaşmayı hedeflediği gibi ―hızlı bir zafer‖ ve ―istikrarlı bir demokrasi‖nin 

yaratılması yerine uzun, yorucu ve pahalı bir savaşa dönüştü ki bu ne ABD 

siyasi elitinin ne de ABD toplumunun beklediği bir sonuçtu. ABD yönetiminin 

dış politikada yapmış olduğu yanlış hesaplamalar ortadaydı. Saddam Hüseyin 

                                                
292Lori Fisler Damrosh, Bernard Oxman,  ―Agora: Future Implications of the Iraq Conflict 

Editors' Introduction‖, American Journal of International Law, 2003,  s. 555. 
293Lori Fisler Damrosh, a.g.m.  
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rejiminin devrilmesinden sonra Irak‘ta başlayan süreçler, ABD yönetimin 

―savaş öncesi‖ ortaya koyduğu görüşleri ile kesinlikle uyuşmuyordu ve 

tutarsızdı. 

Beyaz Saray, yaşanabilecek temel sorunların büyük mülteci akını ve 

olası bir kıtlık olabileceğine inanıyordu.
294

 Ancak, gerçekte tüm Irak‘ta devlet 

mekanizması (devlet olma durumu-statehood) çöktü ki bu durum ABD 

yönetimi için tam anlamıyla bir sürprizdir.
295

 Aslında Irak‘ta ABD işgal güçleri 

desteğiyle geleneksel demokratik kurumların kurulacağı ve ABD yardımlarıyla 

―istikrarlı bir demokrasi‖ yaratmanın mümkün olacağı umuluyordu. Lakin bu 

koşullarda, orijinal planların ve amaçların yerine getirilmesi, daha karmaşık ve 

hatta mümkün değil gibi bile görülmüştür. 

ABD ve müttefikleri Saddam Hüseyin‘in rejimini devirdikten sonra 

Irak‘ın gelecekteki hükümetinin en önemli sorunu ön plana çıkmıştır. Bu 

bağlamda Bush, ―tüm Iraklıların yeni hükümette bir sesi olması gerektiğini ve 

bütün vatandaşların haklarının korunması gerektiğini‖ açıklamıştır.
296

 Özgür 

Iraklılar için başkanlık elçisi olan Zalmay Halilzad, Saddam sonrası bir Irak‘ta 

―geniş tabanlı bir temsilci ve demokratik hükümet‖ çağrısında bulunmuştur.
297

 

Yönetim ile yakın bağları olan Richard Perle ise ―Saddam‘ın yerine iyi bir Irak 

rejiminin geçmesiyle Irak‘ın çok daha istikrarlı ve barışçıl bir bölgeye 

dönüşeceğini‖ iddia etmiştir. Benzer şekilde İstihbarat Eski Başkanı James 

                                                
294 ―Iraq Humanitarian Crisis‖, Global Policy Forum, 

https://www.globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-iraq/iraqs-humanitarian-crisis.html, 28 

Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
295 Larry Diamond, ―What went wrong in Iraq‖, Foreign Affairs, 2004, s. 34. 
296

―President Bush Addresses the American Enterprise Institute‖, The White House, 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/12/20081218-2.html, 27 

Şubat 2003, 31 Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
297Zalmay Khalilzad, ―The Future of Iraq Policy,‖ Washington Institute for Near East 

Policy, 5 Ekim 2002, s. 1. 
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Woolsey ise bu süreci ―Arap dünyasının yüzünü değiştirmeye başlamak için 

altın bir fırsat olabilir‘ şeklinde değerlendirmiştir.
298

 

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Ocak 2003 tarihinde, Irak işgali 

öncesi dönemine ilişkin olarak Yeni Irak hükümetinin politik ve fiziksel inşası 

ile yeniden yapılandırılması, sivil yönetim ve insani yardımı koordine etmek 

maksadı ile ―Irak İçin Yeniden Yapılandırma ve İnsani Yardım Bürosu (The 

Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance-ORHA) kurulmuş ve 

başına General Jay Garner atanmıştır.
299

  Bundan hemen sonra Bağdat‘ın 9 

Nisan 2003 tarihinde ABD birlikleri tarafından ele geçirilmesinden sonra ABD 

yetkilileri ve Iraklı muhalif gruplar, Saddam sonrası Irak‘ın siyasi 

yapılanmasına ilişkin toplantılar düzenlemiştir.
300

 Özellikle 15 Nisan ve 28 

Nisan 2003 tarihinde düzenlenen toplantılar Irak‘ta, Iraklılardan oluşan geçici 

bir yönetimin kurulması kararının alınması sebebi ile büyük önem arz 

etmektedir.
301

 Kurulacak olan geçici yönetim, ORHA‘nın sorumluluğunda olan 

bazı yetkileri üstlenerek daha geniş yetkileri olan bir geçici hükümetin 

kurulması çalışmalarını yürütecektir. Tarım, eğitim ve sağlık bakanlıklarının 

yönetimi geçici hükümete devredilmiş ancak güvenlik, savunma ve istihbarat 

bakanlıkların yönetimi bir süre daha ABD yönetiminde kalmıştır. ABD, 

kurulacak geçici hükümetin öncelikli olarak tüm Irak halkının onaylayacağı bir 
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300Ferhat  Pirinççi, ―2003 Savaşı Sonrası Süreçte Irak‘ta Siyasal Yapılanma‖, Fırat 
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anayasa taslağının hazırlamasını ve hazırlanan yeni anayasa çerçevesinde 

kurulacak olan yeni hükümete tüm yetkilerin devredilmesini planlamıştır.
302

 

Ardından ABD yönetimi, Başkan Bush‘un 1 Mayıs 2003 tarihinde 

savaşın bittiği resmen ilan etmesinin ardından, 6 Mayıs 2003 tarihinde, 

Koalisyon Geçici Otoritesinin başına, başarısız bulduğu, General Garner‘ın 

yerine eski bir dışişleri mensubu ve anti terör uzmanı olan Paul Bremer‘i sivil 

yönetici olarak atamıştır.
303

 13 Temmuz 2003 tarihinde ise Iraklı grupların 

temsilcileri ile düzenlenen toplantılar neticesinde Irak anayasası ve bütçesini 

hazırlamak ile yetkilendirilecek olan ―Irak Geçici Yönetim Konseyi (Iraqi 

Interim Administrative Council-IGYK)‖nin kuruluş kararı ilan edilmiştir.
304

 

15 Kasım 2003 tarihinde Egemenliğin Devri Anlaşması imzalanmış ve 

geçici bir hükümetin kurulması kararı alınmıştır. Bu anlaşmanın amacı Bremer 

ile Irak Geçici Yönetim Konseyi arasındaki siyasi süreci hızlandırmak ayrıca 

28 Şubat 2004 tarihine kadar Irak Koalisyon Geçici Otoritesi ve Irak Geçici 

Yönetim Konseyi‘nin, daimi hükümet oluşana kadar geçerli olacak geçici bir 

idari yasa hazırlamalarını sağlamaktır. Anlaşma dâhilinde 31 Mart 2004 

tarihine kadar Irak‘ta bulunan Koalisyon güçlerinin statüsüne ilişkin olarak bir 

anlaşma imzalamaları, 31 Mayıs 2004 tarihine kadar Irak Geçici Parlamento 
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üyelerinin seçiminin yapılması, 30 Haziran 2004 tarihine kadar ise Geçici Irak 

Parlamentosu‘nun yeni hükümeti belirlemesi öngörülmektedir.
305

 

Haziran 2004‘te işgal idaresi, Amerikalılarla birlikte demokratik 

kurumların kurulması için bir zaman çizelgesi hazırlayan geçici Irak 

hükümetine iktidarı resmen aktarmıştır. Ocak 2005 sonunda, 275 milletvekili 

ile geçici bir Meclis için seçimler yapılmış ve bir geçiş hükümeti kurulmuştur. 

Buna ek olarak, Irak ve Kürdistan‘ın tüm illerinde (ülke nüfusunun yaklaşık 

yüzde 21‘ini oluşturan Kürtler) konseyler (parlamentolar) seçilmiş ve bölge 

meclisi 111 milletvekili arasından seçildiği anda özerklik kazanmıştır. Bütün 

bu seçimler, iç savaşın yakınında son derece zor koşullarda gerçekleştiği için, 

Batı‘nın ―özgür ve adil‖ (free and fair) standartlarından uzaktır. Özellikle, 

Arap Sünni Müslüman cemaati (nüfusun yaklaşık yüzde 15‘i), yüzyıllardır 

iktidarda olan Saddam egemenliği dönemi de dâhil olmak üzere, orantılı bir 

temsil durumunda, kendisini yok saymış ve seçimleri boykot etmiştir. Geçiş 

Dönemi Meclisindeki Sünniler toplam 275 sandalyeden sadece 17 sandalye 

almış, sonuç olarak geçiş iktidarındaki en yüksek pozisyonlar Şii 

Müslümanların (yaklaşık yüzde 60‘ı) ve Kürtlerin eline kalmıştır.
306

 

Ağustos 2005‘de, Irak Ulusal Meclisi tarafından bir ulusal anayasa 

taslağı hazırlanmıştır. Taslak kabul edilmeden önce, Irak‘taki tüm gruplar 

gelecekte kurulacak olan devlet yapısını belirlemek amacıyla kendi çıkarları 

doğrultusunda çekinceler ortaya koymuştur. Sünni gruplar, merkezi bir Irak 

devleti isterken, Şiilerin büyük bir bölümü İran‘daki gibi bir İslam devleti 
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kurulmasını, diğer kısmı ise federal bir yapı kurulmasını istemektedir. Kürtler 

ise gelecekteki bağımsızlık amaçlarına ulaşmak için merkezi yönetime gevşek 

bir şekilde bağlı olan federal bir yapı arzu etmektedir. Tüm bu çekincelere ve 

Sünnilerin sert muhalefetine rağmen, Anayasa taslağı Ekim 2005‘te yapılan 

referandumda onaylanmıştır.
307

 Haziran 2004 tarihinde atanan hükümetin 

ilanından sonra 28 Haziran‘da Irak Geçici Yönetim Konseyi fesih edilerek 

ABD, yönetimi yeni Irak Hükümetine devretmiştir.
308

 Amerikalılar tarafından 

yürütülen demokratik kurumlar oluşturma ve kabul edilen anayasanın 

hazırlanma sürecinde bile tek bir ―Irak halkı‖ olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Anayasa taslağı aslında, gelecekte Irak‘ta kurulacak olan devletin federal 

yapısını ortaya koymuştur. Ayrıca, seçim süreçlerinin boykotları, Iraklıların 

önemli bir kısmının ―özgürce yaşamaya‖ hazır olmadığını belirten yorumlar 

yapılmıştır.
309

 Ancak Irak halkının ―demokrasiye doğru ilerleyebildiği‖ ve 

özgürlük için olgunlaştığı fikri, Bush yönetimi de dâhil olmak üzere 

Cumhuriyetçilerin tarihsel düşünceden yoksun olduklarını göstermiştir.
310
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2.2. Müdahale Sonrası OluĢan Güç BoĢluğu ve Sonrasındaki 

Ġslami RadikalleĢme 

 

ABD‘nin Irak ve Afganistan‘a yönelik dış politikası ile şiddet içeren 

aşırıcı grupların yükselişi arasındaki ilişki incelendiğinde, Batı müdahalesinin 

ardından aşırılık yanlısı grupların gelişimine dair sebepler daha iyi anlaşılabilir. 

Mayıs ayı başlarında hem Bremer‘in hem de Sünni bir Müslüman olan, 

Afganistan‘da büyüyen ve Chicago Üniversitesi‘ne giden Zalmay Halilzad‘ın 

Bağdat‘a gönderilmesi planlanmıştır. Bremer, ABD‘nin yeniden yapılanma 

çabalarından Halilzad ise işgaldeki Müslümanları ABD lehine dengelemeden 

sorumlu olacak ve Irak meclisinin toplanmasını kolaylaştırmaya yardımcı 

olacaktı.
311

 Bu karar, Irak‘ın hâkimiyetinin hızlı bir şekilde Iraklılara 

devredilmesi kararı ile de tutarlıdır. Ancak Bush yönetimi, ABD için kabul 

edilebilir Iraklı liderler bulana kadar Irak yönetimini devretmemeye karar 

vermiştir.
312

 Bush, Bremer‘i Koalisyon Geçici İdaresine liderlik etmesi için tek 

başına göndermeye ve Irak‘taki tüm ABD eylemleri konusunda kendisine en 

yüksek yetkiyi vermeye karar vermiştir; Bremer, bir manada, ABD‘nin Irak 

Genel Valisi olarak atanmıştır.  

Dahası, bu karar ve atamalar CIA istihbaratının, ABD‘nin ilk askeri 

zaferinin ardından, önemli etnik ve siyasi çatışmaların ortaya çıkabileceği 

öngörüsüne rağmen alınmıştır. CIA İstihbarat Başkanlığı eski başkanı Kerr, 
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Irak Savaşı‘ndan önce, CIA‘nin istihbarat performansını analiz etmek için 

kurulan bir takımın başındaydı. Dolayısıyla Kerr, CIA‘nin Irak‘taki etnik, 

kabile ve aşiret gruplarının tepkilerini doğru bir şekilde tahmin etmiştir.
313

 

Gerçekten de, Saddam sonrası ortaya çıkabilecek meseleler hakkındaki 

istihbarat değerlendirmeleri oldukça isabetlidir. Kerr, Bush yönetiminin (kitle 

imha silahları ile ilgili yanlış kararlara dayansalar da) savaşın Saddam sonrası 

Irak‘taki etkisine dair doğru CIA tahminlerini büyük ölçüde göz ardı ettikleri 

sonucuna varmıştır.
314

 Dolayısıyla eğer CIA‘nin Saddam‘ın düşüşüne dair 

isabetli istihbarat tahminleri.
315

 Bush yönetimi tarafından göz önünde 

bulundurulmuş olsaydı, Bush yönetimi Irak hükümetini Baasçılardan arındırma 

ya da Irak Ordusu‘nu dağıtma konusunda tereddüt ederlerdi. 

 

2.2.1. Irak Hükümeti’nin Baasçılardan Arındırılması 

 

Bush‘un Bremer‘i tam yetkili görevlendirme kararı Irak‘ta yaşanan iki 

tökezlemeden ilkine neden olmuştur. Bremer‘in Irak Hükümeti‘nin 

Baasçılardan arındırılması emrine göre (16 Mayıs 2003 tarihli Koalisyon 

Geçici İdaresi‘nin Bir Numaralı Emri), tüm üst düzey parti üyeleri hükümette 

görevlendirilmekten men edilecek ve Baas Partisi‘nin kıdemli üyeleri 

olmasalar bile, tüm bakanlıkların en üst üç seviyesinde yer alan görevliler 
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görevlerinden alınacaktı. Bremer‘e göre
316

 bu insanlar Saddam rejiminin 

gerçek inananları ve yandaşları olmalarına rağmen ortaya çıkan yekûn çok 

yüksekti. Bu 85.000 Iraklı üst düzey kamu görevlisi anlamına geliyordu. 

Bremer‘in eski Baas partisi mensuplarının kurulan Koalisyon Geçici 

otoritesinde yer vermemesi kararı Koalisyon Geçici otoritesinin ülkenin 

yetişmiş ve tecrübeli kadrolardan mahrum kalmasına sebep olmuştur.
317

 

Garner, Irak Hükümeti‘nin Baasçılardan arındırılmasına karşı daha aşamalı bir 

yaklaşım planlasa da, Bremer‘in yaklaşımı daha geniş kapsamlı ve 

acımasızdır.
318

 

Bremer, Baasçıların yeni bir Irak hükümetine katılmaktan men 

edilmeleri kararının Başkan Bush tarafından alındığını ileri sürmüştür.  Bu, bir 

anlamda doğruydu. Zira Irak Hükümeti‘ni Baasçılardan arındırma planları, 10 

Mart 2003 tarihli Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Douglas Feith 

tarafından Bush‘a sunulmuştu.
319

 Bremer, 9 Mayıs‘ta Feith‘in kendisine ―Irak 

Toplumunun Baasçılardan Arındırılması‖na dair emrin taslağını gösterdiğini ve 

aynı gün ilerleyen saatlerde kesin bir bildiriyle Savunma Bakanı Donald 

Rumsfeld‘den tam yetki emrini aldığını ifade etmiştir.
320

 Feith ise kararın 

―kurumlar arası toplantılarda tekrar tekrar ele alındığını ve Mayıs ayı 

başlarında tüm kurumların onayını aldığını‖ belirtmiştir.
321

 Bremer de Irak‘ta 

―Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar bu kararı 
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onayladılar‖ demiştir.
322

 Feith‘in, kararın tüm kurumların onayını aldığına dair 

iddiasına rağmen, ordunun politikaya dair tamamen farklı bir anlayışı vardır ve 

CIA‘e de danışılmamıştır.
323 

Tasfiye kararının askeri yorumu ise, Baas partisinin en üst iki 

seviyesine  (sayıları muhtemelen 6.000 kişi civarında olan lider kadroya) 

uygulanacak olmasıydı. Ancak Bremer, Baasçılardan arındırma kararını, Baas 

Partisi‘nin en üst dört seviyesindekileri ve her bakanlıktaki en üst üç 

seviyedekileri dışlamak olarak yorumladı.
324

 Bu karar, Parti liderliği ile beraber 

üniversitelerdeki, hastanelerdeki ve ulaşım, elektrik ve iletişimdealanlarındaki 

en yüksek teknik kapasiteyi de etkin bir şekilde ortadan kaldırdı. Buna, Baas 

Partisi‘ne sadece işlerini ellerinde tutabilmek için katılan kırk bin öğretmen de 

dâhil edilmişti.
325 

Bremer, Irak bürokrasisindeki liderlik kadrolarının büyük bir bölümünü 

dağıtarak, Max Weber‘in yüzyıl öncesinde belirttiği gerçeği göz ardı etmişti: 

―Düşmanların işgalinden sonra rasyonel bir şekilde düzenlenmiş görevliler 

sistemi (bürokrasi) sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eder; sadece üst 

düzey yetkililerin değiştirilmesi gereklidir.‖
326

 Oysaki Baasçılardan arındırma 

emrinin geri çekilmesi istendiğinde Feith bunun, ―savaşa dair tüm ahlaki 

gerekçeleri baltalayacağını‖ söylemiştir.
327

 Bununla birlikte Feith tüm karar 

alma yetkisini kendisi üstlenmiş ve Ahmad Chalabi‘nin yeğeni Sam‘i 
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‗Baasçılardan Arındırma Konseyi‘nin sorumlusu yapmıştır. Sanchez‘e göre 

uzun yıllar önce Irak‘tan sürgün edilen Chalabi, sürgün edilenlerin Baas 

Partisi‘ne duydukları nefret ve yeni Irak‘ta önemli roller oynama arzularından 

dolayı ―mümkün olan en kötü seçim‖ idi. Sanchez bu kararı ―felakete yol açan 

bir başarısızlık‖ olarak nitelendirmiştir.
328

 

 

2.2.2. Irak Ordusunun Tasfiyesi 

 

Irak hükümetinin sivil kurumlarının Baasçılardan arındırılmasından 

daha önemli bir karar Irak ordusunun tasfiyesidir. Başkan Bush ve ABD ordusu 

askeri planlayıcıları, Irak ordusunun, ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması 

için gerekli olduğu konusunda hem fikir kalmıştı. Garner, 19 Şubat‘ta Ulusal 

Güvenlik Danışmanı Rice‘a planları hakkında bilgi vermiş ve Başkan 12 

Mart‘ta yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bilgilendirilmişti; 

dolayısıyla Irak ordusunun savaş sonrası güvenlik için gerekli olduğuna dair 

genel bir fikir birliği vardı.
329

  

Bu fikir birliğine rağmen Bremer, Geçici Koalisyon Yönetimi‘nin Irak 

güvenlik güçlerini fesheden 23 Mayıs 2003 tarihli 2 numaralı emrini imzaladı. 

Irak güvenlik güçleri, silahlı kuvvetlerde 385 bin, İçişleri Bakanlığı‘nda 285 

bin ve başkanlık güvenlik birimlerinde 50 bin kişiden oluşuyordu.
330

 Irak 

ordusundaki birçok subay profesyonel askerlerdi ve emir komuta zinciri ve 
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ordunun hiyerarşik yapısı Irak‘ta bir istikrar ve düzen kaynağı oluşturuyordu. 

Buna rağmen yüz binlerce insan işlerinden atılmıştır. Böylece ABD 

―işgalcileri‖ karşısında aşağılanmış hisseden ve onlara düşmanlık duyan büyük 

bir işsiz ve silahlı insan kaynağı ortaya çıkmıştır. Bağdat‘taki bir ABD subayı 

bu kararları, ―yönetimin orduyu dağıtmasından ve Irak halkının bizi işgalci 

olarak ilan etmesinden sonra tüm dengeler temelinden sarsılmıştı‖ şeklinde 

yorumlamıştır.
331

 

2003‘te yapılan müdahaleye karşı Irak ordusunun ABD askerlerine 

karşı herhangi bir direniş göstermemesi ve sonrasında ordunun tasfiyesinin 

şiddetsiz bir şekilde gerçekleşmesinin en önemli nedenlerinden biri, ABD 

uçaklarının Haziran 2002‘den başlayarak, Irak ordusunun demokrasi getirecek 

olan ABD operasyonuna karşı koymaması konusunda uyarıda bulunan 

broşürleri tüm ülkeye dağıtmış olmasıdır. Broşürlerde Saddam için savaşmayı 

reddettikleri takdirde Iraklı askerlerin Saddam sonrası kurulacak orduya kabul 

edilebileceği sözü dahi verilmiştir.
332

 Ayrıca 12 Mart 2003 tarihli Ulusal 

Güvenlik Konseyi toplantısında ABD kuvvetlerinin Irak savaşı sonrası Irak‘ta 

iç ve dış güvenliği sağlamak için Irak ordusunu kullanacağı konusunda bir fikir 

birliğine varılmıştı.
333

 Buna rağmen, 23 Mayıs‘ta, Geçici Koalisyon Yönetimi 

başkanı Paul Bremer, Savunma Bakanlığı‘nı, askeri hizmetleri, ulusal meclisi 

ve Saddam yönetimi altındaki Irak‘ta merkezi bir pozisyonda olan diğer birçok 

kuruluşu ‗fesheden‘ Geçici Koalisyon Yönetimi‘nin 2 Numaralı Emrini 
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yayımladı. Bu kritik ve ani değişiklik süreci ve amacı çok tartışılmıştı. Paul 

Bremer ve Walt Slocombe bu politikadaki amacı, Irak‘taki güvenlik güçlerini 

dağıtmak ve ‗tamamen yeni bir Irak ordusu‘ yaratmak olarak planlamıştı.
334

  

Taslak emir, 22 Mayıs‘ta Feith tarafından gözden geçirildikten sonra, 

Bremer, Başkan Bush‘a Irak‘taki koşullar hakkında bir güncelleme içeren üç 

sayfalık bir mektup gönderdi. Mektubun sonlarına doğru, ‗Saddam‘ın askeri ve 

istihbarat yapılarının‘ feshedeceğini bildirilmişti.
335

 Aynı gün yapılan Ulusal 

Güvenlik Konseyi toplantısında da Bremer, video telekonferansta plan 

hakkında başkanı bilgilendirdi.
336

 Başkan Bush, 12 Mart‘taki kararı resmen 

tersine çevirmeye karar vermemişti ancak Bremer, başkanın kendi planıyla 

alakalı sorular sormamasını, başkanın planını onaylaması olarak yorumladı.  

Bremer orduda, ülkelerin işgal edilmesinde veya Ortadoğu‘da herhangi bir 

deneyim sahibi değildi. Bu onun Irak‘a ilk gidişiydi ve emri verdiğinde sadece 

11 gündür ‗sahadaydı‘. Bu emir, görüşleri alınmayan ve işgalin ardından Irak‘ı 

istikrarlı hale getirmek için Irak ordusunun çoğunu kullanma planları yapan 

ABD‘li komutanlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Ancak Bremer, 

kibirli bir şekilde askeri liderlerin kaygılarını reddetti ve kararları verirken 

başkanın emirlerine uyduğunu ve bu kararların nihai olduğunu ısrarla iddia 

etti.
337

 

                                                
334Douglas Feith, a.g.m., s. 432. 
335Edmund Andrews, ―Elçi mektubunda Bush‘un Irak ordusunun tasfiyesi kararına itiraz eder, 

New York Times, 5http: //www.nytimes.com/2007/09/04/washington/04bremer. html4, 10 

Temmuz 2018 tarihinde erişilmiştir. 
336Bremer, 2007. 
337 James P. Pfiffner, ―US Blunders in Iraq: De-Baathification and Disbanding the Army‖, 

Intelligence and National Security, 2010, s. 84. 
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Yukarıda belirtilenler, ne Başkan Bush‘un ne de Beyaz Saray 

personelinin, Irak ordusunu dağıtma ve hükümeti Baasçılardan arındırma 

kararları öncesinde herhangi bir düzenli ve sistemli politika sürecini 

izlemediğini göstermektedir. Bu kararlar Irak‘taki üst düzey CIA görevlisi 

Garner ve askeri planlamacıların görüşlerine rağmen alınmıştır. Ayrıca karar, 

Dışişleri Bakanı Colin Powell‘a, Ulusal Güvenlik Danışmanı Rice‘a, ABD 

Genelkurmay Başkanlığı Başkanı Myers‘a, Başkan Yardımcısı General Peter 

Pace‘e, General McKiernan‘a, CIA Direktörü George Tenet‘e ve Ortadoğu 

İstihbarat Topluluğu Başkanı Paul Pillar‘a da danışılmadan alınmıştır.
338

 

Bremer‘in Irak ordusunu dağıtma kararını tamamen kendi başına almış 

olması mümkün ise de Bush‘un da bunun olmasına izin vermiş olması 

kaçınılmazdır. Oysa Başkan Bush, bu kararı kendisinin vermediğini, George 

Tenet ise kararın ‗Rumsfeld‘in üzerinde bir kişi tarafından‘ verildiğini ifade 

etmiştir.
339

 Arthur Conan Doyle‘un ‗Gümüş Şimşek‘ adlı kısa öyküsünde 

olduğu gibi, herhangi bir Beyaz Saray çalışanının kararları savunmadaki veya 

açıklamadaki başarısızlığından dahi bir anlam çıkarılabilir.
340

 

 

 

 

 

                                                
338 James Pfiffner, a.g.m., s. 85. 
339

 A.g.m. 
340Fred Kaplan, ―Who Disbanded the Iraqi Army? and why was nobody held accountable?‖' 

yazısı içinde Conan Doyle hikayesine atıfta bulunur,  Slate, https://slate.com/news-and-

politics/2007/09/who-disbanded-the-iraqi-army.html, 7 Eylül 2007, 10 Temmuz 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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2.2.3. Kürt Milliyetçiliğinin Desteklenmesi 

 

ABD hükümeti, Irak‘taki varlığından beri farklı zamanlarda böl ve 

yönet politikasını kullanmıştır.
341

 Irak‘ın heterojen dokusunu göz önüne 

alırsak, ABD‘nin bu politikayı uygulamak için çok çeşitli araçlara sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Kürt milliyetçiliğinin güçlenmesi bu araçlardan 

birisidir.
342

  

Kürt milliyetçiliği bir tür arkaizm olarak dikkate alınır. Kürtlerin 

birçoğu kendilerini Asur imparatorluğu üzerinde hüküm süren ve egemen olan 

(MÖ 612) Medler‘in oğulları olarak tanımlamakta ve soylarının Hz. 

Süleyman‘dan geldiğini ifade etmektedirler. Kürt halkının büyük bir çoğunluğu 

Yunanlıları İran İmparatorluğu‘ndan kovanların da yine Kürtler olduğuna 

inanmaktadır.
343

 

ABD‘nin Irak Kürtleri ile ilişkisi karşılıklıdır. Irak Kürtleri, 1970 

yılında ABD‘nin Irak politikaları ile uyumlu olduklarını açıkça dile 

getirdiler.
344

 Aynı dönemde İran ve Irak‘ın Şattül Arap‘taki uyuşmazlıkları 

tavan yapmıştır. İran, bir ABD müttefiki olarak Suriye, Irak ve Mısır gibi 

Sovyet destekli ülkelere karşı bir engelleyici/dengeleyici işlev üstlenmiş 

konumundaydı. ABD, İran‘ı askeri ayaklanmalar için Irak Kürtlerine destek 

vermeye teşvik etti. Irak Kürtleri kendi bağımsızlıkları için savaştıklarına 

                                                
341 Seumas Milne, ―Now the truth emerges: how the US fuelled the rise of Isis in Syria and 

Iraq‖, The Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-

iraq, 3 Haziran 2015, 10 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
342 Michael Knights, Operation Iraqi Freedom and the New Iraq: Insights and Forecasts, 

Washington, 2004. 
343

 Michael M. Gunter, The Kurds Of Iraq: Tragedy And Hope, New York, 1992, s. 3. 
344 Denise Natali, The Kurdish Quasi-State: Development And Dependency In Post-Gulf 

War Iraq, New York, 2010. 
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inanıyorlardı. Kürt Muhalifler Mustafa Barzani önderliğinde birleştiler. 

ABD‘nin Kürtleri desteklemesi durumunda, Kürtler de ABD‘nin politikalarına 

göre hareket etmeye hazır olduklarını ilan ettiler.
345

 Hatta Barzani, bir grup 

gazeteciyle yaptığı röportaj esnasında, Kürdistan‘ın ABD‘nin 51‘inci eyaleti 

olmasını istediğini söyledi.
346

  

Irak Kürdistanı Hidropolitik açıdan, Ortadoğu‘nun kalbidir ve birçok 

petrol kaynağı mevcuttur. Kürt liderleri, ABD‘nin Ortadoğu‘da politikaları ile 

önemli ölçüde uyumlu ve koordinasyon içindedirler. Irak Kürtlerinin İsrail‘le 

ilişkileri nispeten iyidir. ABD, Irak‘ta Şii gücü ve nüfuzunun artmasından 

endişelenmektedir. Bu noktalardan hareketle Irak Kürdistanın, ABD için önemi 

açıklanabilir.
347

 

 

2.2.4. ġii-Sünni AnlaĢmazlığı 

 

ABD‘nin Irak‘taki varlığından beri kullandığı diğer bir araç (böl ve 

yönet politikası bağlamında) Şii ve Sünni uyuşmazlıklarını körüklemektir. Batı, 

ABD liderliğinde, İran ve diğer Arap ülkeleri gibi Şii ülkelerin etkisini 

önlemek için, ılımlı Araplar ve Şiiler arasında ihtilaf tohumunu ekmiş ve bu 

konuda kullanılan yöntem Sünni Arapların Şiilere karşı provokasyonuyla veya 

tam tersi olarak gerçekleşen aynı böl ve yönet stratejisi ile devam etmiştir.  

                                                
345

 Michael M. Gunter, a.g.e. 
346Ramzy Mardini, ―Relation with Iraq‘s Kurd: Toward a Working Partnership‖, Institute for 

the Study of War, 3 Nisan 2012, s. 2.  
347 Ghadimi Ghorbani, ―Irak Kürdistan‘ında ABD‘nin dış politika stratejisinin incelenmesi ve 

İran islam cumhuriyetinin ulusal güvenliği‖, Rahbord Dergisi, Bahar 1391, s. 55-82. 
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İran‘ın bölgedeki niyetleri ve Ortadoğu‘da Şii hâkimiyetini artırma 

olasılığı şüphesi, Arap devletleri ve ABD için sürekli bir endişe kaynağı 

olmuştur. İran‘ı istikrarı bozucu bir güç olarak algılamak ABD‘nin zihinsel 

geçmişine kazınmıştır. 1980 yılından itibaren Hizbullah gibi İslami gruplar 

ABD için sürekli bir tehdit oluşturmuştur. Reagan ve Bush hükümetleri, İran 

kaynaklı tehditleri ve Şii etkisinin yayılma eğilimini daha ciddi şekilde 

önemsemiş olup ve bu doğrultuda tutum sergilemişlerdir. Yine de bu endişe 

sonraki hükümetlerde de devam etmiştir.
348

  

Irak‘ta Şiilerin güçle ve iktidara ortak olmayla doğan gelişim (güç 

kayması) süreci Arap dünyası ve genel olarak Ortadoğu‘da büyük bir jeopolitik 

etkiye sahip olabilir. Özellikle Irak‘ta siyasetten izole edilmiş bir durumdan 

politikanın ana güçlerinden biri konumuna dönüşme elbet Şiilerin statüsünü 

eskiye nazaran çok değiştirmiştir. Irak‘tan sonra Şiiler lehine ortaya çıkacak bir 

güç kayması Bahreyn‘de de gerçekleşebilir. Zira Bahreyn nüfusunun yaklaşık 

üçte ikisini Şiiler oluştururken Sünni seçkinlerin egemenliğinden dolayı her 

zaman iktidar dışında kalmışlardır. Suudi Arabistan Şiileri azınlıkta olsalar da, 

iktidarı ele geçirmek için hep yasal ve pratik seçeneklerdendir. Suriye‘de de 

Aleviler, Irak ve İran Şiileri gibi, 12 imam anlayışında olmamalarına rağmen 

Sünnilerin egemenliği altında olduğundan dolayı İran ve Irak‘ın ilgi 

alanındadırlar.
349

 

Bu bağlamda Kissinger, Irak‘taki savaşın köktenciliğe karşı bir başka 

                                                
348Srinjoy Bose, ―Shia and Iranian ascendance: Sunni and American perceptions‖, Institute of 

Peace and Conflict Studies Report, 2007, s. 5. 
349Graham E. Fuller, Henry J. Barkey, Türkiye'nin Kürt Meselesi, Istanbul, 2017, s. 6-7. 
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savaşın parçası olduğuna inanır.
350

 O, uluslararası düzene yönelik saldırıların 

Şii-Sünni aşırıcılık yanlısı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini 

düşünmektedir. Ona göre Lübnan‘daki Hizbullah, Irak‘taki Mehdi Ordusu ve 

Ortadoğu‘da El Kaide gibi gruplar, bu ülkelerde ikincil ve paralel hükümetlerin 

rolünü oynayarak şiddet içeren eylemler ve ayaklanmalar aracılığıyla Batılı 

değerlerin içinde boğulmuş İslami kimliğini canlandırma ve yenileme 

peşindedirler. Bu grupların gücünde herhangi bir artış, bölgedeki hükümetleri, 

Endonezya‘dan Hindistan‘a kadar uzanan Müslüman nüfusu ve hatta Batı 

Avrupa‘yı da etkilemektedir. Bu grupların en önemli hedefi, yenidünya düzeni 

inşa etmeyi amaç edinen en güçlü Batı ülkesi olan ABD‘dir. 

 

2.3. 11 Eylül Sonrası ABD’nin Suriye Politikası ve Ortadoğu’da 

Azalan Hegemonyası 

 

Yeni Muhafazakârcıların Suriye‘ye olan bakışını ve uygulanmasını 

istedikleri politika türlerini anlayabilmek için bu bölümde önde gelen Yeni 

Muhafazakârların görüşleri incelenmiştir. Bu bağlamda Bush yönetimi 

esnasında Yeni Muhafazakâr Richard Perle ve David Frum‘un görüşleri 

önemlidir. İkisi de Bush yönetiminin önde gelen üyelerindendi: Perle, Savunma 

Politikası Kurulu Danışmanlık Komitesinin Başkanı ve Frum da Bush‘un metin 

yazarı olarak görev yapmaktaydı ki Frum Irak, İran ve Kuzey Kore ile ilgili 

―şer ekseni‖ tabirini üretmesiyle tanınmıştır. Hem Perle hem de Frum Suriye 

                                                
350Henry Kissinger, ―Withdrawal in Not of Option‖, International Herald Tribune, January 

2007, s. 3. 
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rejimine olan küçümseyişlerini ifade etmiş ve ABD‘nin bu devlete yönelik yeni 

bir politika devreye sokması gerektiğini savunmuşlardır.
351

  

Perle ve Frum Rejime olan öfkelerini, eğer bütün sorunlarımız Suriye 

kadar kolay olsaydı, teröre karşı verdiğimiz savaş bir sene önce bitmiş olurdu 

şeklinde ifade etmişlerdir.
352

 Devamla Suriyede, ABD ve müttefik güçler 

tarafından etrafı çevrilmiş bir rejim olduğunu; bu rejimin, Irak‘tan ithal 

edilecek olan yakıta muhtaç olduğunu ve Suriye‘nin acınılacak derecede 

karmakarışık bir ekonomiye sahip olduğunu, Suriye ile ilgili sorulacak sadece 

tek bir soru olduğunu belirtirler.
353

 Buna neden bu kadar süre katlandık? 

Gerçekten de Bush‘un ikinci döneminin ilk günlerinde Perle, Irak ve 

Afganistan‘daki savaşların ivmesini devam ettirmeye ve Suriye‘deki rejim 

değişikliğinin gündeme gelmesine istekli olduğu söylemiştir. Devamla Perle, 

―Esed daha önce hiç bu kadar güçsüz olmamıştı, bu fırsatı değerlendirmeliyiz‖ 

şeklinde bir yorumda bulunmuştur.
354

 Buna benzer açıklamalar yapan Kristol, 

rejim değişikliğini savunmayı bıraktığını ancak buna karşın güçlü bir politikayı 

desteklediğini belirtmiş ve Yeni Muhafazakârlığın önemli öğretilerinden 

bazılarını -militarizm, askeri müdahale ve insan hakları söylemi- bir araya 

getirmek suretiyle şöyle söylemiştir: ―Konuşma işi başarısız oldu. Suriye, zayıf 

bir rejime sahip olan zayıf bir ülkedir. Artık Esed rejimini cezalandırmak ve 

yıldırmak için harekete geçmeliyiz. Daha fazla seçeneğe sahip olabilmemiz 

için Rumsfeld ordumuzun boyutunu ve gücünü artırsaydı elbette iyi olurdu. 

                                                
351David Frum, Richard Norman Perle, An End to Evil: How to Win the War on Terror, 

2004, s. 97. 
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353 David Frum, a.g.e. 
354"The Return of the Neocons", New York Times, 
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Bunu yapmadı ve elimizde olan varlıkları kullanmak zorundayız. Hala gerçek 

seçeneklere sahibiz. Suriye‘nin askeri tesislerini bombalayabiliriz; sızmayı 

durdurmak için tüm gücümüzle sınır ötesine geçebiliriz; sınırın birkaç mil 

ötesinde Doğu Suriye‘de bulunan, Suriye‘nin Irak‘taki faaliyetlerinin planlama 

ve organizasyon merkezi gibi görünen Ebu Kemal şehrini işgal edebiliriz; el 

altından ya da alenen Suriye muhalefetini destekleyebiliriz (yakın zamanda, 

insan haklarını savunan göstericiler rejimin istismarlarını protesto etmek için 

Şam sokaklarını doldurmaya çalışmıştı).  Bu, imkân dâhilindeki baskı ve 

zorlama yöntemlerinin tamamı değildir. Ancak Irak‘taki ve Ortadoğu‘daki 

zaferin bir parçası olarak Suriye ile ilgilenme konusunda ciddileşmenin vakti 

gelmiştir‖.
355

 

2008‘e gelindiğinde ise ABD‘nin yeryüzündeki en güçlü devlet olma 

imajı ve itibarı ağır bir şekilde zedelenmiştir. Zakaria ―teröre karşı olan 

savaşın‖ ve özellikle de Irak Savaşı‘nın bir ―ABD sonrası dünyanın‖ 

şekillenmesine sebep olduğunu savunmaktadır ki bu da şu an birçok yerde 

birçok kişi tarafından ifade edilmektedir.
356

 Richard Haass benzer bir 

yaklaşımla, uluslararası sistemin ABD liderliğindeki tek kutuplu bir sistemden, 

çeşitli türlerdeki güçleri elinde tutan ve uygulayan düzinelerce devlet 

aktörünün bulunduğu kutupsuz bir sisteme kaydığını dile getirmiştir.
357

 

ABD‘nin küresel konumunun karamsar görünümünü daha da pesimist biçimde 

ele alan Gerges, Ortadoğu‘daki ABD döneminin, diğer devletlerin 

büyümesinden ve yerel bağlamdan bağımsız bir şekilde tek taraflı ve 
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hegemonik bir şekilde hareket edemeyişinden dolayı sona erdiğini ifade 

etmiştir.
358

 Meseleye başka bir açıdan bakacak olursak ABD, 2008‘in sonuna 

doğru başkanlık seçimi kampanyalarının zirve yaptığı dönemde ağır bir 

ekonomik gerilemeye maruz kalmıştır. Algılanan bu gerçeklik, çoğu kimsenin 

ABD‘nin saygınlığını, gücünü ve dünyadaki gücünü gerçekten kaybetmiş 

olduğunu ve bunun bir sonucu olarak uluslararası meselelerde aktif bir rol 

almaktan imtina edeceğini düşünmesine sebep olmuştur.
359

  

ABD‘nin geçici olarak bir miktar göreli güç kaybına uğramış olduğu 

doğru olabilir ama buna karşın bölgesel bir hegemon olma konumunu 

kaybetmekten oldukça uzaktır. Ortadoğu‘daki durumun acı tablosuna rağmen 

aslında, Başkan Bush‘un görevinden ayrılmasının ardından ABD‘nin bölgedeki 

etkisi herhangi bir bölgesel ya da küresel güç karşısında rakipsiz olma halini 

korumuştur.
360

 2003 Irak Savaşı, Irak‘ı anti-Amerikan bir güç merkezi 

olmaktan çıkarmış ve Irak hükumetinin Tahran‘ın kısmi bir uydusu haline 

gelmesinden dolayı fiili durum İran‘ın etkisini artırmıştır.
361

 

 

 

 

                                                
358Fawaz A. Gerges, ―Obama and the Middle East: The end of America‘s moment?‖, 

International Affairs, 2012, s. 311. 
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BÖLÜM ÜÇ: OBAMA YÖNETĠMĠNĠN ORTADOĞU POLĠTĠKASI VE 

SURĠYE KRĠZĠ 

 

Şubat 2007‘de, o zaman henüz senatör olan Barack Obama‘nın 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma niyetini açıkladığı sırada yaptığı 

konuşmasında ―sözlerin güce sahip olduğunu‖ belirterek 16. ABD Başkanı 

Abraham Lincoln‘e gönderme yapmıştır.
362

 Obama, önümüzdeki yıllarda 

uyguladığı politikalar ile bu ifadenin doğruluğunu ispatlamıştır.  Bu bağlamda 

Temmuz 2008‘de Afganistan ve Irak‘a yaptığı seçim ziyaretinde, rakibi John 

McCain‘in aksine Barack Obama, ABD birliklerinin Irak‘tan çekilme sürecini 

hızlandırmanın gerekliliğini vurgulamıştır.
363

 2008 seçimleri Demokrat Parti 

adayı Barack Obama, sorunlara askeri çözümler yerine müzakere süreçlerini 

derinleştirme gereğini vurgulayarak bölgesel sorunlara tamamen farklı bir 

yaklaşım sunmaya çalıştı. Ortadoğu ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdiği 

konuşması sırasında Obama, Irak‘taki ―dikkatini tüm tehditlerden uzaklaştıran‖ 

savaşa son vermeyi hedeflediğini ve ―Irak‘a net ve hiç bitmeyen bir 

odaklanmanın, ABD‘nin güvenliği için makul bir strateji oluşturmadığını‖
364

 

belirtti.  
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Seçim kampanyasında Obama, pragmatizm, ―Yeni Atlantikçilik‖
365

 ve 

küreselleşme ilkelerini kullanarak, demokratik devletlerin sayısını artırmada 

çok taraflı yaklaşımları benimseyen ılımlı bir pozisyon almıştır. Dünya 

meselelerinde 8 yıl süren tek taraflı karar alma uygulamalarının ardından ABD, 

ahlaki liderlik ilkelerine dönerek çok taraflı kararların diplomatik 

uygulamasıyla dünya topluluğunun güvenini geri kazanarak dünya çapında 

imajını değiştirme fırsatı bulmuş, diğer bir deyişle, dış politikasında tek 

taraflılıktan çok taraflılığa geçilmiştir.
366

 Bu nedenle, ABD istisnası ve küresel 

ahlaki liderlik arayışı ABD dış politikasının ideolojik temeli olarak kalmış 

ancak bunları elde etmek için kullanılan araçlar değmiştir: iktidar politikaları 

ikinci plana atılarak yerine sadece diplomasi ve uzun vadeli ittifaklar almıştır. 

İlk başkanlık dönemi sonrası 2012 yılında yeniden seçilen Obama‘nın 

uygulamış olduğu politika ve benimsediği yaklaşımlar hem yurtiçinde hem de 

yurtdışındaki siyaset bilimci, dış politika uzmanları ve halk tarafından farklı 

şekilde değerlendirmeler almıştır. ABD kamuoyu başkanı değerlendirme 

durumuna göre yarıya bölünmüş durumdadır. ABD Muhafazakâr kanadı ve 

                                                
365Yeni Atlantikçiliğin ortaya çıkışı, ―Batı‖ anlamında bir değişimi temsil ediyor. Konseptin 

geleneksel çoğulculuğu ve kapasitesi, artık demokratik bir güvenlik ve normatif kaygı 

kombinasyonuna daraltılmıştır. Yeni Atlantikcilik, çıkarlarını ilerletmede hem militanlık 

hem de kültürel açıdan daha agresif, kendisini bir medeniyetçi başarı modeli olarak 

belirledi. Yeni Atlantikçiliğin değişen işlevselliği içsel evrimini şekillendiriyor. Yukarıda 

önerilen iki temel özellik, yeni Atlantikliğin hem hermetik hem de her şeyi kapsayan 

olmasıdır. Hermetik ve kapsamlı karakterine uygun olarak, yeni Atlantikçilik, güvenliği 

etkin bir şekilde kamu yararı haline getirmiştir. Geçmişte güvenlik, farklı devletlerin 

farklılıkları yönetmek için diplomasiye katıldığı bir güç dengesi ya da bir tür düzenlemeden 
kaynaklanmışsa, yeni güç sistemi kendi üyeleri ve müttefikleri için güvenliği garanti eder. 

Yaptırımlar, medya kampanyaları ve gizli operasyonlar, yabancılara ve rakiplerine yapılan 

kapsamlı saldırının bir parçasıdır. 
366Obama dış politika ve ulusal güvenlik danışmanlığı ekibi, esas olarak Bill Clinton 

yönetiminin çalışanlarından ve Senatör Hillary Clinton danışmanlarından oluşmaktadır. 

Bunlar eski Devlet Sekreteri Madeleine Albright ve Warren Christopher ve eski Savunma 

Sekreteri William Perry, Dışişleri Bakanlığı Siyasi Planlama Bölümü eski Başkanı Gregory 

Craig, Dışişleri Komitesi Eski Başkanı Lee Hamilton, eski Senatörler David Boren ve Sam 

Nunn,  ABD Temsilcilerinin eski üyesi Tim Roemer, ve eski ulusal güvenlik danışmanı 

Anthony Lake. 
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Anglo-Sakson çekirdeği, Obama‘nın iç ve dış politika girişimlerinin çoğunu 

eleştirel olarak reddettiklerini ifade etmektedir.
367

 Cumhuriyetçi partideki yeni 

muhafazakâr ideologlara göre Obama ABD‘nin ulusal çıkarları açısından bir 

haindir.
368

 ABD‘nin liberal kanadı ise Obama‘nın politikalarını pozitif ama 

bazen belirsiz olarak değerlendirmektedir.
369

 Birçok geleneksel liberal 

Obama‘nın, özellikle cinsiyet, ırk ve etnik politika konularındaki 

yaklaşımlarını ve yenidünya düzeni vizyonu yaklaşımını ―sol‖a doğru bir 

sapma olarak görmüştür.
370

 Aslında Obama, bazı ABD‘li araştırmacıların 

iddialarına göre ilerici (progressist) yönde liberalizmi geliştirmiştir. ABD 

seçmeni ve kamuoyu, Obama‘yı, Bush‘un iç ve dış politikasında radikal bir 

revizyon gerçekleştirme vaadi sebebi ile iktidara getirmiştir.
371

 

Yeni şekillenen dünya düzeni temel değişimlere ihtiyaç duyuyordu ve 

2008 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Demokratların adayı Obama, 

ABD‘nin dış politika stratejisinin güvene dayalı ve ABD‘nin zaferine katkıda 

bulunacak radikal bir değişime ihtiyaç olduğunu önermiştir.
372

 Obama, Bush ve 

yeni muhafazakârların ısrarla uyguladığı ―tek kutuplu dünya düzeni‖ni (ve 

aslında, Soğuk Savaş‘ın sona ermesinden sonra 1990‘larda Demokrat 

Clinton‘ın kurmaya çalıştığı sistemi) reddetmiştir.
373

 Aynı zamanda Obama, 

―liberal‖ enternasyonalizme olan bağlılığı vurgulayarak, tecritçiliğe geri dönüş 

                                                
367 Vladimir Sogrin, ―Barack Obama: The Foreign Policy of Liberal Progressivist‖, 

Obschestvennye Nauki i Sovremennost, 2014, s. 57. 
368 Vladimir Sogrin, a.g.m. 
369 Vladimir Sogrin, a.g.m., s. 58. 
370 Vladimir Sogrin, a.g.m. 
371

 Steven W. Hook, American Foreign Policy Since WWII, 19. baskı, Cq Press, 2012, s. 

318. 
372 Barack Obama, The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream, 

New York, 2008,  s. 337. 
373 Barack Obama, a.g.e., s. 338. 
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olasılığını da reddetmiştir.
374

 Aynı gerçekler, Demokrat Parti‘nin yeni liderine 

göre, ABD‘nin birden fazla büyük güç tarafından tehdit edilmediğini, 

dolayısıyla böyle bir gücün püskürtülmesi için tasarlanmış bir savunma 

potansiyeline sahip olmanın gereksiz olduğunu ifade etti.
375

 Bu bağlamda 

Obama‘ya göre ABD ordusunun asker sayısı ve mühimmat miktarının radikal 

bir şekilde azaltılmasının yanı sıra yapılarında da bir değişikliğe ihtiyaç 

vardı.
376

 

 

3.1. Obama Yönetimin Ortadoğu Politikasına Genel BakıĢ 

 

11 Eylül terör saldırılarından sonra ―Ortadoğu‖ kavramı, ABD 

tarafından sadece jeopolitik çıkarlar açısından değil aynı zamanda ABD 

liderliğinin terörizme karşı mücadele ettiği alanları da kapsamına almıştır. Bu 

nedenle, Obama yönetiminin politikalarının daha eksiksiz bir resmini görmek 

ve Ortadoğu‘da ABD liderliğinin konumunu belirlemede etkin olan anahtar 

faktörleri, ABD‘nin bölgedeki menfaatinin nedenlerini, bölgenin sorunlu 

alanlarını belirlemek büyük önem arz etmektedir.  Bu sebeple bu bölümün 

amacı, Obama yönetiminin Ortadoğu bölgesine ilişkin politikasının temel 

önceliklerinin analizi ve ABD liderliğinin belirtilen etkenler ile ilgili 

konumlarını tanımlamaktır. 

                                                
374 Barack Obama, a.g.e., s. 338. 
375 Barack Obama, a.g.e.,  s. 339. 
376Barack Obama, a.g.m., s. 340. 
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Obama göreve başlamasından hemen sonra, önceki yönetimin 

politikalarının analizine dayanarak ABD dış politikasının önceliklerini 

belirlemek gibi zor bir görevle karşı karşıya kalmıştır. Obama‘ya göre ABD 

ulusal güvenlik stratejisinin modern dünyanın yeni zorluklarını karşılayacak 

şekilde ayarlanması gerekiyordu. Bu bağlamda seçim kampanyasını Ortadoğu 

politikasındaki değişimlere odaklayarak hazırlayan Obama bu konuda hem 

Ortadoğu‘dan hem de ülke içinden destek aldı. Arap-Amerikan toplumu (3,5 

milyondan fazla) Obama‘nın 2008 başkanlık seçimlerine büyük katkıda 

bulundu. Mayıs 2009‘da Zogby International ve Maryland Üniversitesinde 

yapılan anket sonuçlarına göre Arapların % 66‘sı ABD‘nin Bush dönemi 

politikalarına güvenmiyordu (bu 2008‘de yapılan anket sonuçlarından % 4 

daha azdı) ve % 77‘si negatif düşünüyordu (bu sonuç 2008 sonuçlarına göre % 

6 daha azdı).
377

 

Barack Obama‘nın Ortadoğu politikasındaki olası değişiklikleri belirten 

örnek çalışmalardan biri ―Değişen Rota: ABD‘nin Müslüman Dünya ile 

İlişkilerinde Yeni Bir Yön‖ raporu olmuştur.
378

 Bu raporun üzerinde 34 kişi 2 

yıl boyunca çalışmıştır. Rapor aşağıdaki ipuçlarını içeriyordu:  

i. ABD‘nin Müslüman dünyası ile ilişkilerine dönük iyileştirme niyetini 

göstermek için acil adımlar atılmalıdır (tüm işkence biçimlerini 

                                                
377Anketler Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan 4087 

katılımcı arasında gerçekleştirilmiştir (2009 Yıllık Arap Kamuoyu Anketi / Maryland 

Üniversitesi'nde Barış ve Kalkınma için Enver Sedat Başkanının Anketi (Zogby 

International ile birlikte), http://sadat.umd.edu/2009 AravPublic OpinionPresentation 

(052009) .ppt. 
378Madeleine Albright et. al., Changing Course: A New Direction for U.S. Relations with 

the Muslim World, Washington, 2008, s. 97–96. 
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yasaklamak ve İslam dünyası ile ilişkilerin ilerlemesi için bir strateji 

geliştirmek), 

ii. ABD‘nin kendi içindeki Müslüman toplum ile arasındaki ilişkilerde bir 

iyileşme göstermesi bir zorunluluktur, 

iii. 3 ay içinde bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel çatışmaların 

çözümüne yönelik girişimler önermek (İran‘la diyaloga başlamak ve İsrail-

Filistin çatışması için bir çözüm üretmek), 

iv. Hayır kurumları, kültürel ve eğitim kurumları ile birlikte Müslüman 

ülkelerin nüfusu için eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla bir girişim 

oluşturmak, 

v. Ortadoğu‘da ekonomik reformunu teşvik etmek için ticari kuruluşlar ve 

devlet kurumları temsilcilerinin katılımıyla altı ay içinde bir zirve 

düzenlemek,  

vi. Müslüman ülkelerin yeni ortak eylem ve iş birliği biçimleri oluşturmak 

için dini ve siyasi liderler, iş çevreleri temsilcileri, Müslüman ülkelerin 

medyası ve ABD‘nin katılımıyla ―platformlar‖ oluşturmak.  

Konu ile ilgili bir başka önemli çalışma, Dış İlişkiler Konseyi Başkanı 

Haas‘ın önderliğinde 18 ay boyunca süren çalışma sonucunda hazırlanan ―Bir 

Sonraki Başkan için Ortadoğu Stratejisi: Dengenin Geri Alınması‖ başlıklı 

rapordur.
379

 Bu çalışmada belirtilen temel sorunlar, Suriye-İsrail ilişkilerinin 

                                                
379 Richard N. Haass, Martin S. Indyk, Restoring the balance: a Middle East strategy for the 

next president, Washington, 2009. 
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kurulması, İran ile müzakerelerin başlaması ve ABD askerlerinin Irak‘tan 

çekilmesidir.
380

 

Bu hususlarla birlikte, genel olarak Obama, dış politika kurallarını 

genel kabul görmüş değerlere ve ahlaki ilkelere dayanarak yerleştirmiştir. Bush 

yönetiminden miras kalan dış politikanın uygulanmasında askeri unsurun 

korunmasının yanı sıra Obama, çatışmaları çözmek için güç kullanımı 

konusunda diplomasinin önceliğini kabul ederek uluslararası iş birliğine olan 

ihtiyacı vurgulamıştır. 

 

3.1.1. DüĢünsel Arka Planı 

 

Obama başkanlığı esnasında oluşan ABD dış politika yaklaşımı, dış 

politikayla ilgili liberal enternasyonalist (birkaç realist istisna dışında) ve 

―değişim yaklaşımı‖ ile oldukça uyumluluk göstermektedir. Bu yaklaşım ABD 

dış politikasında Woodrow Wilson ve Franklin Delano Roosevelt‘e kadar 

uzanan önemli bir mirasa sahiptir ancak daha yakın süreçte Carter ve Clinton 

yönetimlerinin dış politika unsurlarında da ifade edilmiştir. Bu bölümde, 

Obama yönetiminin dış politikaya olan yaklaşımını ve politikaları 

değerlendirilmiş ve yaşanan bu değişimin ne kadar başarılı olduğu 

tartışılmıştır.  

 

                                                
380Jim Lobe, ―Obama Urged to Quickly Engage Iran, Syria‖, Anti War, 

https://original.antiwar.com/lobe/2008/12/03/obama-urged-to-quickly-engage-iran-syria/, 3 

Aralık 2008; Richard N. Haas, a.g.e. 
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3.1.1.1. Obama Döneminde DeğiĢim Söylemi ve Ġmaj Düzeltme 

 

Barack Obama, ABD‘nin hem dış politikasında hem de iç politikasında 

bir değişiklik yaratmak amacıyla başkanlık yarışına girmiştir. Hem adaylık 

hem de seçim kampanyaları sürecinde, değişim hedefi üzerindeki bu 

yoğunlaşma, seçim kampanyası boyunca her alanda vurgusunu yaptığı hâkim 

temadır. Dış politikada, aday Obama‘nın değişime olan vurgusu bir dizi 

meseleye odaklanmıştı. Bunlar; Irak ve Afganistan savaşlarını bitirmek, ABD 

birliklerini eve döndürmek, ABD‘nin müttefikleri ile ve dünyadaki diğer 

önemli güçler ile olan ilişkilerini ―sıfırlamak‖ ve ―yeniden başlatmak‖, ön 

plana çıkan bir dizi meseleyi ele almak için rakiplerle ilişki kurmak, küresel 

ekonomik ve özellikle nükleer silahların yaygınlaşmasının dâhil olduğu askeri 

meseleler ile ilgilenmektir.
381

 Bu ―değişim‖ vurgusunun asıl büyük amacı, 

Birleşik Devletlerin dünya ile yeniden ilişki kurmasını sağlamak ve Bush 

yönetiminin uyguladığı tek taraflı politikalardan sonra ABD‘nin kendisini 

içinde bulduğu izole konumdan kurtulmaktı. Başkan Obama‘nın 2009 göreve 

başlama tören konuşmasında, Bush dönemi sonrasında ABD dış politikasında 

yaptıkları değişimin, temelinin Amerikan değerlerinin açıkça teşvik edilmesi ve 

bunun rakiplere yönelik cezbedici bir diplomasi ile yapıldığını vurgulamıştır: 

―Güvenliğimiz ve ideallerimiz arasında bir tercih yapmayı reddediyoruz… Bu 

                                                
381 Kenneth G. Lieberthal et.al., Bending history: Barack Obama's Foreign Policy, 

Washington, 2012.  
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idealler hala dünyayı aydınlatıyor ve onlardan çıkarlarımız için 

vazgeçmeyeceğiz‖.
382

 

Yönetiminin ilk aylarında, Başkan Obama‘nın dış politika ekibi bir 

politika değerlendirmesi yapmıştır. Bu değerlendirmenin sonuçları, Obama‘nın 

dünyanın farklı bölgelerindeki çeşitli başkentlerde (Avrupa, Ortadoğu ve 

Afrika) 2009 Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yaptığı bir dizi başkanlık 

konuşmasında duyurulmuştur. Bu bağlamda Obama, dış politika faaliyetlerinde 

İslam dünyasının özel bir yeri olduğunu vurgulamıştır. Haziran 2009‘da 

Obama‘nın Ortadoğu seyahatinin ilk durağı olan Mısır‘da Kahire 

Üniversitesi‘nde yapmış olduğu konuşma Başkanlığı döneminde ABD dış 

politikasında benimsenen ―imaj düzeltme‖ stratejisine yaptığı somut vurgu 

sebebi ile çok önemliydi. Konuşmasında ABD Başkanı, Müslüman ülkelere 

―zeytin dalı‖ uzattı ve İslam medeniyetini büyük dünya medeniyetlerine eşit 

ilan etti. Farklı medeniyetlerin birlikte var oluşunu, karşılıklı etkisini ve 

karşılıklı zenginleşmesini üstlenen bir medeniyet çoğulculuğunu destekledi: 

―Birleşik Devletler ve tüm dünyadaki Müslümanlar arasındaki 

ilişkilerin yeni bir başlangıcını yapmak için Kahire‘ye geldim. 

Karşılıklı ilgi ve saygıya dayalı ilişkiler ne ABD ne de İslam‘ın 

münhasırlık iddia etmediği ve rekabete ihtiyaç duymadığı gerçeği 

üzerine. Aksine, bir dizi genel ilke ile örtüşüyor ve paylaşıyorlar: 

Adalet ve ilerleme ilkeleri, insanların hoşgörü ve onurları... Tarih 

eğitiminde, İslam‘ın medeniyete katkısını kavradım... Cebir, manyetik 

pusula, seyir araçları ve yazım sanatı, tipografi ve hastalıkların teşhisi 

ve tedavi yöntemleri... İslam kültürü zamansız şiir ve zarif müzikler 

yarattı. Ayrıca İslam‘ın her zaman ABD tarihinin bir parçası olduğunu 

biliyorum. Ülkemi tanıyan ilk ülke Fas oldu... Bugün ABD hükümeti 

yargının yardımı ile kadın ve kızların başörtüsü takma hakkını savundu 

                                                
382Barack Obama‘nın göreve başlama töreni konuşması, ―President Barack Obama's Inaugural 

Address‖, The White House, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2009/01/21/president-barack-obamas-

inaugural-address, 29 Ocak 2009, 31 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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ve bunu engelleyenler için cezaları onayladı. Kısacası, İslam‘ın 

ABD‘nin bir parçası olduğuna şüphe yoktur.‖
383

 

 

Bunula birlikte Bush‘un hiçbir konuşmasında İslam‘a bu şekilde hitap 

eden iltifat ve onurlandırıcı ifadeler olmamıştır.  George W. Bush‘un başkanlık 

döneminde benimsediği politikalar ve uygulamalar, ABD‘nin ulusal ve 

uluslararası prestiji açısından derin izler yaratmıştır. Bush‘un izlediği 

uluslararası kutuplaştırıcı ve silahlanmayı teşvik eden doktrinler, ABD‘nin 

iddia ettiği gibi sadece terörü besleyen devletleri değil kendi halkını ve 

müttefiklerini de tehdit eder duruma gelmiştir. Bush yönetimindeki ABD‘nin 

uluslararası hukuku yok sayarak uyguladığı siyasi baskılar ve kullandığı askeri 

güç ABD‘nin imajını olumsuz yönde etkilemiş ve zedelenmesine sebep 

olmuştur.  

Bu yanlışlar nedeni ile en büyük kayıp İslam ülkelerinde yaşanmıştır. 

ABD ile müttefik olan ya da onlara dost olan ülkelerde, Washington‘un dış 

politikasına yönelik olumsuz tutum, ABD tarafından ―dışlanmış‖ olarak 

nitelendirilen ülkelerdekinden daha yüksek çıkmış, ABD‘nin Irak‘a müdahalesi 

sonrasında ABD karşıtı duyguların patlamasına sebep olmuştur. 2007‘de Mısır, 

Pakistan, Fas ve Endonezya‘da yapılan kamuoyu anketlerine göre
384

 

katılımcıların % 65 ila 76‘sı El Kaide‘nin İslam ülkelerindeki Batılı değerleri 

önleme amacını meşrulaştırdığı ve ABD‘nin demokrasiyi teşvik etme 

çabalarının Müslüman medeniyetini tahrip ettiği şeklinde yorumlanmıştır. 

                                                
383―Remarks by the President on a New Beginning. Cairo University‖, The White House, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-

6-04-09, 4 Haziran 2009, 31 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
384Naill Ferguson, ―Why Our Enemies and friends hate Us‖, Los Angeles Times, 

http://www.inosmi.ru/world/20070226/233099.html, 26 Şubat 2007, 2 Kasım 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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Ankete yanıt verenlerin çoğu Ortadoğu‘daki Amerikan ―demokratik‖ 

müdahalelerinin gerçek hedeflerinin İslam‘ın bölünmesi ve zayıflaması, Batı 

değerlerinin uygulanması ve petrol üzerinde kontrolün sağlanması olduğuna 

inanmaktadır. 

Dolayısıyla Obama, Bush‘un demokrasiyi teşvik etmek ve rejim 

değişikliği (regime change) doktrinini kategorik olarak reddetmiştir. Obama‘ya 

göre, dünyanın herhangi bir ülkesinde demokrasi, yalnızca ―içeriden‖ başarılı 

bir şekilde büyüyebilir:
385

 ―… Tarihte, insanların dışarıdan müdahale yoluyla 

verilmesi istenen özgürlüğün çok az örneği vardır. Son yüzyılın neredeyse tüm 

başarılı toplumsal hareketlerinde demokrasi yerel uyanışın sonucuydu. ABD, 

Soğuk Savaşın sonunda Sovyet Birliği‘ni sadece silahlı kuvvetlerde gösterdiği 

başarı ile değil aynı zamanda Amerikan değerlerinin uluslararası kamuoyunda 

gördüğü pozitif karşılık ile yenmiştir.‖ 

Birleşik Devletlerin uluslararası toplumla ilişkilerini yeniden başlatması 

bakımından Obama‘nın benimsediği yaklaşım Bush yönetiminden kesinlikle 

farklılaşmıştır. Farklı kıtalarda ve bölgelerde yaptığı dış politikaya dair önemli 

konuşmalar ve dünya liderleriyle ikili diplomatik zirvelerde (örneğin, Rusya 

başkanı Medvedev) ve birçok çok taraflı forumda diyaloglar kurmuştur 

(örneğin, G-8, G-20, APEC). Ayrıca Obama yönetimi, Darfur, Afganistan, 

Kuzey Kore, Ortadoğu ya da başka yerler ile ilgili geniş kapsamlı küresel 

meseleleri ele alması için birçok özel delege atamıştır. En son ve önemli olarak 

dış politika hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Obama yönetiminin ilk 

yıllarında, Birleşik Devletler uluslararası ve bölgesel organizasyonları 
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kullanarak küresel ilişkileri geliştirme çabalarını artırmıştır. Aslında bu ilişki 

ve başkanın dünya genelindeki şahsi popülerliği ABD‘nin yurt dışındaki 

imajında olumlu bir etki oluşturmuştur.  

Bu bağlamda Pew Araştırma Merkezi‘nin 2009 yılında 25, 2010 

yıllında 22 ülkede yürüttüğü anket çalışmalarında ABD‘nin desteklenme oranı 

anket yapılan ülkelerin birçoğunda önceki döneme kıyasla önemli ölçüde artış 

göstermiştir.
386

 En büyük artışlar Batı Avrupa ülkelerinde (İngiltere, Fransa, 

Almanya ve İspanya) gerçekleşmiş ve ABD imajı Latin Amerikalı, Afrikalı ve 

Asyalı toplumlarda da daha olumlu hale gelmiştir. 2009 yılı anketinde 

Obama‘nın ―dünya meselelerine yönelik doğru işler‖ yapıp yapmayacağı 

sorusu üzerine, anket yapılan ülkelerdeki katılımcıların büyük bir bölümü, 

2008 yılında Başkan Bush için sorulan benzer bir soruyla karşılaştırıldığında, 

Obama‘nın doğru işler yapacağına yönelik daha fazla güvene sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. 2010 yılındaki ankette bu ―doğru şeyi yapmak‖ ile ilgili 

sorunun kesin düzeyleri, anket uygulanan çoğu ülkede Başkan Obama‘ya karşı 

hala kayda değer bir güven olduğunu göstermekteydi ancak tüm ülkelerdeki 

yüzdeler sistematik olarak 2009 anketlerinden aşağıdaydı. Bu anlamda, Başkan 

Obama‘nın eylemlerine karşı olan güven sarsılmaya başlamıştı. Ancak, birçok 

ülkede tanık olunan küresel tutum değişikliği, çoğu Müslüman ülkede 

gerçekleşmemiştir. Bu anketlere dâhil edilen Müslüman ülkelerde genel olarak 

ABD‘nin güvenilirlik ölçeği ya da ―doğru şeyi yapmak‖ sorusuna verilen 

cevaplar incelendiğinde sonuçların negatif görüşler yansıtmaya devam ettiği 

                                                
386"Confidence in Obama Lifts U.S. Image around the World," Pew Global Attitudes Project, 

https://www.pewglobal.org/2009/07/23/confidence-in-obama-lifts-us-image-around-the-

world/, 23 Temmuz 2009. 
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görülmüştür. Örneğin 2009 Pew anketinde, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, 

Pakistan ve Filistin bölgelerinde, katılımcıların ezici bir çoğunluğu ABD‘ye 

karşı olumsuz bir görüş benimsemeye devam etmiş ve Başkan Obama‘nın 

―doğru şeyi yapması‖ konusuna duydukları düşük güveni ifade etmişlerdir. 

Aynı düzey, 2010 anket sonuçlarında da devam etmiş ve aslında o yıl iyice 

gerilemiştir.
387

 Müslüman ülkelerle ilgili bu beklentileri ve diğer ülkelerdeki 

güven sarsılmasını göz önünde bulundursak bile bu sonuçlar hala, Başkan 

Obama‘nın küresel arenada Birleşik Devletler algısını geliştirdiğini 

söylemektedir. Bu anlamda, Birleşik Devletlerin bu bağlamdaki küresel 

―yumuşak güç‖ katsayısı Obama yönetimi süresince gelişmiştir. 

 

3.1.1.2. YumuĢak ve Akıllı Güç 

 

İtibar ve imaj düzeltme ―yumuşak güç‖ yaklaşımında bir ön şarttır. 

Yanlış politikalar, devletin güvenilirliğini ve farklı küresel süreçleri etkileme 

yeteneğini ve sert güç kullanmadan istenen sonuca ulaşmayı önemli ölçüde 

zayıflatabilir. 

Joseph Nye, yumuşak güç kavramını hegemonyanın rıza boyutu olarak 

ele almıştır.
388 

Nye‘e göre sert güç, uluslararası bir aktörün başka bir aktörün 

                                                
387A.g.m., s. 4-5. 
388―Yumuşak güç kavramına ilk defa, 1990 yılında Joseph S. Nye tarafından yayımlanan 

"Liderliğe Zorunluluk: Amerikan Gücünün Değişen Doğası" adlı kitabında yer verilmiş; Bu 

kapsamda, yumuşak güç daha çok işgal edilecek ülke vatandaşlarının direnme azmini 

kırmak üzere propaganda kapsamındaki faaliyetler ya da işgal edilen yerlerde sadakati ve 

istikrarı sağlamak üzere siyasi, ekonomik ve kültürel düzenlemeler ile halkın huzur ve 

rahatını temin edecek uygulamalar olarak düşünülmüştür. Yumuşak güç, bir ülkenin kendi 

istediği şeyi başkalarının da istemesini sağlamaya yarayan güçtür." Bu tanım çerçevesinde 

yumuşak güç, "başkalarını cezbetme, onların kalbini ve zihnini kazanma yeteneği" olmakta; 
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fikirlerini ve davranışlarını değiştirebilmek amacı ile askeri ve ekonomik 

imkânları kullanarak üzerinde nüfuz sağlamak için kullanılabilen sert komuta 

güçleriyken yumuşak güç ise askeri ve ekonomik unsurların dışındaki kültür ve 

değerlere ağırlık verilerek siyasi gündem yaratma, yanına çekme yolu ile diğer 

aktörlerin önceliklerini şekillendirecek davranış biçimlerini belirleme 

kabiliyetidir. Eğer bir devlet çekici bir kültüre ve ideolojiye sahipse, diğer 

toplumların beklentileriyle uyumlu uluslararası kurallar geliştirebilirse, diğer 

devletlerin faaliyetlerinin kendi arzusu doğrultusunda yönlendirilmesini veya 

sınırlandırılmasını sağlayacak kurum ve kuralların diğer ülkelerce de 

desteklenmesini sağlayabilirse izlediği dış politikada daha az uluslararası 

dirençle karşılaşır ve konulmasında öncülük ettiği uluslararası kuralların 

uygulanmasında sorunla karşılaşmaz. Dolayısıyla söz konusu devlet sahip 

olduğu yumuşak güç ile hegemon olarak gücünü başka ülkelerin gözünde 

meşrulaştırabilir.
389

 

ABD‘nin geçmişine baktığımızda, birçok ABD başkanının ve 

hepsinden önemlisi, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, John Kennedy, 

William Clinton, ABD‘nin imajını iyileştirmek için ―yumuşak güç‖ 

kullanımına büyük önem verdiklerini ileri sürmek mümkündür. Bunun için 

Atlantik Bildirgesi‘ni, BM‘nin yaratılmasını, Marshall Planı‘nı, II. Dünya 

Savaşı sonrasında demokratikleşen Japonya ve Almanya‘yı ve NATO‘nun 

                                                                                                                            
bir ülke yumuşak gücü ile kendi amaçlarının ve değerlerinin başka ülkeler tarafından 

benimsenmesini sağlayabilirse, askeri güç ve ekonomik gücünün çok üzerinde etki imkânı 

yaratabilmektedir. Çünkü yumuşak güç, siyasi gündemi diğer insanların önceliklerini 

şekillendirecek biçimde belirleme kabiliyetine dayanır.‖Bkz. Joseph Nye, Bound to Lead: 

Changing Nature of American Power, New York, 1990. 
389Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, (çev.) Gürol Koca, İstanbul, 2003, s. 10-

11, 13; Joseph S. Nye, YumuĢak Güç: Dünya Siyasetinde BaĢarının Yolu, (çev.) Rayhan 

İnan Aydın, Ankara, 2005, s. 20. 
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Doğu‘ya yayılmasını hatırlamak yeterlidir. Tüm bu girişimler, ABD‘nin 

uluslararası itibarının artmasına katkıda bulunarak yumuşak güç kapasitesini 

artırmıştır. 

Yumuşak güç kullanımı, hali hazırda belirtildiği gibi, uluslararası 

otoriteyi ve bir devletin yumuşak gücünü arttırabilecek olan sert gücün 

varlığını dışlamaz. Bu iki farklı yöntemin uyumlu bir yaklaşımla kullanımı 

önemlidir. Nye ve Bush yönetiminde eski milletvekili yardımcısı Richard 

Armitage tarafından 2008‘de sert ve yumuşak güç kaynaklarının dengeli ve 

tamamlayıcı şekilde belirlenmiş bir kombinasyonu önerilmiştir.
390

 ―Akıllı güç‖ 

kavramı askeri iktidara olan ihtiyacı vurgulamakta ancak ABD etkisini 

genişletmek ve ABD‘nin eylemlerinin meşruluğunu tesis etmek için ABD ile 

diğer ülkeler arasındaki müttefik ve ortaklık ilişkilerini oluşturmayı ve 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
391

  ABD dış politika hedeflerine ulaşmak için 

bu iki kavramın bir sentezi olan akıllı güç, dış politikada yumuşak ve sert 

yöntemlerin birlikte kullanılmasını ifade eder. Bu bağlamda Nye‘e göre güç, 

―bir kişinin diğerlerinin davranışını etkileyerek istediğini elde etme yeteneğidir. 

Bunu yapmanın üç temel yolu vardır: baskı, bedel ve cazibe. Sert güç, baskı ve 

                                                
390Washington yönetiminin yeni dış politika stratejisinin kuramsal temeli olarak "akıllı güç" 

kavramı, ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından 2009 yılının Ocak 

ayında dile getirildi. ABD'nin tüm araçları diplomatik, ekonomik, askeri, politik, yasal ve 

kültürel olarak kullanabileceğini söyledi. ve her bir durum için tek tek doğru aracı veya araç 

kombinasyonunu seçecektir. Clinton ―akıllı güç‖ kavramını aktif olarak destekledi ve bu 
terimi konuşmalarında sıklıkla kullandı. Böylece, 2009 yılının Temmuz ayında, ABD'nin 

―akıllı gücü‖ kullanacağı beş hedefi özetledi: 1) ortaklarla işbirliği mekanizmalarını 

genişletmek; 2) ABD'ye katılmayanlarla etkileşim; 3) Amerikan iktidarının temeli olarak 

kalkınma fikrinin teşviki; 4) çatışma bölgelerindeki askeri ve sivil çabaları birleştirmek; 5) 

ekonomi ve kendi imajı dahil olmak üzere Amerikan gücünün temel kaynaklarını 

güçlendirmek; ―A Conversation with U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton‖, 

Council on Foreign Relations,  https://www.cfr.org/event/conversation-us-secretary-state-

hillary-rodham-clinton-2, 8 Eylül 2010. 
391 Anna Dimitrova, ―Obama‘s Foreign Policy: Between Pragmatic Realism and Smart 

Diplomacy‖, Institute for Cultural Diplomacy, 2010. 
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bedelin kullanımıdır. Yumuşak güç ise, cazibe ile tercih edilen sonuçları elde 

etme yeteneğidir. Bir devlet, başkaları için gündemi belirleyebilir veya 

tercihlerini belirleyebilirse çok fazla havuç ve sopa yöntemini kullanmasına 

gerek kalmayabilir. Ancak nadiren de olsa tamamen birbirlerinin yerini alabilir. 

Aslında hem sert hem de yumuşak güç araçlarını birleştiren akıllı stratejilere 

ihtiyaç vardır.‖
392

 

Akıllı güç, Obama‘nın dış politikasının temel prensibi haline gelmiştir 

ve Başkanlık ekibi de akıllı güç stratejisini desteklemiştir. Başkan Obama 

tarafından ―insani müdahale‖ olarak tanımlanan Libya müdahalesinin, bu 

stratejinin uygulanmasının sonucu olduğu söylenebilir. (BM Güvenlik Konseyi 

tarafından yetkilendirilmiş uluslararası bir koalisyona entegre olarak). 1973 

sayılı Konsey Kararı, ―koruma sorumluluğu‖ adına Libya‘ya müdahale etmek 

ve ―sınırlı‖ anlamında (yük paylaşımı anlamında), ABD‘nin tek başına hareket 

etmeyeceği ancak diğer devletlerle olan sorumluluğu paylaşacağı anlamına 

gelir. Böylece ABD yönetiminin yeni biçimi, ABD‘nin uluslararası toplumu 

kolektif eylem için harekete geçirme rolüne kadar ―daha geniş‖ ve ―daha akıllı 

liderlik‖ olarak tanımlanabilir.
393

 

 

 

 

 

                                                
392

Joseph S. Nye, ―Get Smart. Combining Hard and Soft Power‖, Foreign Affairs, July/August 

2009. 
393―Remarks by the President in Address to the Nation on Libya‖, The White House, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/03/28/remarks-president-

address-nation-libya, 28 Mart 2011, 2 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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3.1.1.3. Çok Yanlılık 

 

Obama, ABD‘nin askeri gücünün tek taraflı olarak kullanılmasının 

yalnızca ―ABD‘nin güvenliğine karşı acil tehdidi ortadan kaldırmak‖ amacıyla 

gelecekte mümkün olabileceğini ancak bu müdahalenin küresel boyutta 

olmayacağına işaret etmiştir. El-Kaide böyle bir tehlikeydi ve bu nedenle 

bunun üzerine nokta atışı operasyonlarını kullanmakta haklıydılar. Fakat Irak 

ve Saddam Hüseyin böyle bir tehlike oluşturmadı, bu yüzden Bush Junior‘un 

Irak‘a işgali büyük bir hataydı. ABD güvenliğine doğrudan bir tehdit 

bulunmadığı durumlarda, BM ve Güvenlik Konseyi aracılığıyla çok taraflı bir 

şekilde hareket etmek zorundadırlar.
394

 

Başkan Obama‘nın konuşmaları ile yaklaşık olarak aynı dönemde, 

Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkede önemli bir dış politika konuşması 

yapmıştır.
395

 Bu konuşmada, Birleşik Devletleri bir liderlik konumuna 

oturtmuş, Obama yönetiminin dış politika öncelikleri ile ilgili temel değerleri 

tanımlamış, yönetimin dış politikasını nasıl uygulayacağını tarif etmiş ve 

yönetimin oluşturmaya çalıştığı uluslararası sisteme ışık tutmuştur. Özellikle 

Birleşik Devletlerin küresel meselelerde lider konumda olmaya devam 

edeceğini belirtmiş, ancak ulusun ―ABD‘nin milletimizi korumak, ortak refahı 

yaymak ve daha fazla yerdeki daha fazla insanın Tanrı‘nın onlara bahşettiği 

                                                
394 ―Remarks by President Obama to the United Nations General Assembly‖, The White 

House, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/28/remarks-president-

obama-united-nations-general-assembly, 28 Eylül 2015, 2 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
395"Secretary Clinton's Speech at the Council on Foreign Relations.", Council on Foreign 

Relations,  http://www.realclearpolitics.com/articles/2009/07/15/clinton_speech 

_transcript_council_foreign_relations_97491.html, 15 Temmuz 2009, 2 Kasım 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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potansiyele göre bir hayata sahip olmasına yardımcı olmak için gücünü nasıl 

kullanacağına dair yeni bir zihniyete ihtiyacı olduğunu eklemiştir. Özellikle de 

geçmişteki yaklaşımları reddetmiş ve yönetimin günümüz dünyasındaki ortak 

zorluklara ve tehditlere karşı mücadele etmek için ―farklı bir küresel mimari‖ 

doğrultusunda çalıştığını söylemiştir. Daha önemlisi Bakan Clinton, 

Amerikalıların birleştirici gücünü, dünyadaki ülkeleri birbirine bağlama 

kabiliyetlerini ve sorun çözme odaklı ortaklıklar kurmaya yönelik sağlam dış 

politika stratejilerini kullanacağını söylemiştir. ―Devlet olmayan aktörlerin ve 

bireylerin çözümlere katkı sağlayabilmesi için fırsatlar yaratmak üzere 

devletlerin ötesine geçeceğiz. Kısacası, dengeyi çok kutuplu bir dünyadan çok 

ortaklı bir dünyaya doğru kaydırmak suretiyle, daha çok sayıda aktörün 

arasındaki iş birliğini artırıp rekabeti azaltarak yöneteceğiz‖
396

 şeklinde ifade 

etmiştir. 

 

3.1.1.4. Model OluĢturma veya Örnekçilik (Exemplarism) 

 

Beyaz Saray‘ı kazandıktan sonra Obama‘nın dış politikası hem 

eleştirmenleri hem de destekçileri şaşırtmıştır. Obama yönetimin dış 

politikasının tanımlarında, ABD dış politikasının ―demokrasi yayma 

geleneği‖ni terk etmesi, ideolojik pragmatizme kayması, tutarsız, soğukkanlı ve 

gerçekçi olmakla eleştirilmiştir.
397

 Bu bağlamda Obama‘nın, Walter Russell 

                                                
396a.g.m. 
397Örnek olarak, Joshua Muravchik, ―The Abandonment of Democracy,‖ Commentary, 2009, 

s. 21–26; Henry R. Nau, ―Obama‘s Foreign Policy,‖ Policy Review, 2010, s. 27–47; Daniel 

Drezner, ―Does Obama Have a Grand Strategy? Why We Need Doctrines in Uncertain 
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Mead‘in ABD dış politikasını tasvir eden dört ana ekol içerisinde en az bilinen 

Jeffersoncu geleneğini benimsemiş olması uzmanların Obama‘nın dış 

politikasını karakterize etmekte yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Daha 

tanınmış Wilson ve Hamilton geleneklerinin aksine Jeffersoncular, 

Cumhuriyetin erdemlerini ihraç etmek yerine, kusursuzlaştırmak ve korumak 

isteyen daha içe dönük eğilimler sergilemişlerdir. 

Söz konusu okulların ortak noktası, üç akımın tamamında az ya da çok 

derecede sunulan örnekçilik düşüncesidir.
398

 Örnekçiler, ABD‘nin demokrasi 

teşvikini başarılı bir liberal-demokratik devlet modeli sunarak yapması 

gerektiğini söylemektedir. Birleşik Devletler, kendi iç siyasetini ve sosyal 

düzenini mükemmelleştirmeye odaklanmalı ve Amerikan Öğretisi ile ABD‘nin 

siyasi kurumlarının gerçek performansı arasındaki boşluğu kapatmalıdır. 

Örnekçilik, demokrasi söyleminde daha pasif ve daha az hırslı bir yaklaşım 

konumundadır. Bununla birlikte, Birleşik Devletler‘in ―evrensel demokrasiye 

bir rejimi empoze etmek yerine örnek olarak daha iyi hizmet edebileceği‖ 

şeklindeki açık stratejik iddiasını öne sürmektedir.
399

 Brands‘ın ―örnekçilik‖ 

terminolojisinde ise ABD dünyaya sadece anayasal özgürlüklerinin örneğini 

göstermiştir. Bunun ötesine geçtiğinde ise ABD, dünyayı kurtarmaya çalışırken 

                                                                                                                            
Times,‖ Foreign Affairs, 2011, s. 57–68; Stephen Walt, ―Is Barack Obama More of a 
Realist Than I Am?,‖ Foreign Policy, 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/19/is_barack_obama_more_of_a_realist_th

an_i_am_stephen_m_walt_iraq_russia_gaza, 19 Ağustos 2014, 17 Ağustos 2018 tarihinde 

erişilmiştir. 
398Amerikan dış politikasındaki ―örnek‖ geleneği, genellikle 1820'lerin Yunan devriminin arka 

planında gerçekleşen John Quincy Adams'ın konuşmasına dayanıyor. Elbette, bu olayları 

etkilemek için Amerikan gücü sınırlıydı, ancak bu Adams‘ın ve ABD‘nin tarafını 

durdurmadılar. Amerika Birleşik Devletleri 'yok etmek için canavarlar arayışına 

gitmeyecek', bunun yerine ―herkesin özgürlüğüne ve bağımsızlığına iyi bir atıcı‖ olacaktır. 
399Walter Russel Mead, 2001, s. 182. 
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ve muhtemelen başarısızlığa uğradığında, demokratik ruhunu kaybetme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.
400

 

2009‘da iş başına gelen Obama yönetimi, ABD üstünlüğünü daha 

güvenli bir zemine yerleştirmek için George W. Bush‘un dış politikasının 

miraslarını reddetmesini gerektirdiğini iddia etmişti. Obama, yönetimin ilk 

yılında, Prag‘da ve BM Genel Meclisi‘nde yaptığı konuşmalarında 

Guantanamo‘yu kapatma ve Irak‘tan çekilme taahhüdünde bulunmuş ve 

nükleer silahsızlanma çağrısı yapmıştır. Bu girişimlerinin çoğu yeni başkanın 

dünyaya da bir başkan olarak geldiğini kanıtlamaktı.
401

 Obama‘nın 

oluşturmaya çalıştığı bu ―örnek‖ yüz ABD iktidarının geri dönüşünde önemli 

bir rol oynadı. Obama yönetimi, ―masanın üstündeki‖ askeri seçeneği 

kullanmamakla birlikte, ―güçlü uluslararası koalisyon‖ algısını geliştirmiştir.
402

 

Bush yönetiminin, ABD iktidarının ‗ihtiyatçı‘ yüzünün etkinliğine ve 

doğruluğuna olan inancının aksine Obama, ―örnek bir‖ alternatif öne 

sürdüğünü iddia etmiştir: ―ABD, bu yüzyılın tehditlerini tek başına 

karşılayamaz ve ABD olmadan dünya da bu tehditleri karşılayamaz. Ne 

dünyadan çekilmeliyiz ne de onu zorla teslim almalıyız. Dünyaya bir örnek 

olarak liderlik etmeliyiz.‖
403

 

                                                
400Henry W. Brands, H. W., 1998, s. vii-viii.  
401Örnek için , Jonathan Freedland, ‗After a Flurry of Early Activity, the Obama Doctrine is 

Taking Shape‘, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/mar/11/barack-obama-doctrine-us-

foreign-policy, 11 Mart 2009; Michael Tomasky, ‗Obama the Un-Bush Woos the UN‘, The 

Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2009/sep/23/barack-

obama-un-general-assembly-speech, 23 Eylül 2009; ―Remarks President Barack Obama in 

Prague‖, White House Press Office, https://www.whitehouse.gov/the-press-

office/remarks-president-barackobama-prague-delivered,  5 Nisan 2009, 17 Ağustos 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
402Barack Obama, ―Renewing American Leadership‖, Foreign Policy, 2007, s. 9. 
403Barack Obama, a.g.m., s. 2. 
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3.1.1.5. Liberal Uluslararasıcılık (Enternasyonalizm) 

 

Liberal enternasyonalist yaklaşım, başta Birleşik Devletler olmak üzere, 

devletlerin dış politika motivasyonları ve hedefleri ile ilgili bir dizi temel değer 

ve inanışa dayanır.
404

 Öncelikle, demokrasi ve bireysel özgürlükler söylemi 

gibi önemli iç değerler, istikrarlı ve barışın hâkim olduğu bir uluslararası düzen 

kurmanın önemli yolları olarak görülmektedir. Bu bağlamda, Obama 

yaklaşımı, ―demokratik barış‖ teorisini küresel düzenin bir yolu olarak görenler 

arasında hoş karşılanmıştır. Bu geleneği takiben, ABD dış politikasının temeli, 

doğruca bir ulus olarak sahip olduğu iç değerlerden gelmektedir, zira ABD bu 

değerleri uluslararası olarak da yaymak için çalışmaktadır. İkincisi, liberal 

enternasyonalizm, ortak sorunlara çözüm bulmak ve çatışma riskini azaltmak 

için ülkelerin ve insanların bir dayanışma ağı içerisinde kaynaşması açısından 

uluslararası iş birliğinin ve dayanışmanın çeşitli yollarla teşvik edilmesi 

çağrısını yapmaktadır. Bu anlamda, ABD uluslararasında serbest ticareti teşvik 

etmiş ancak aynı zamanda farklı yönetim düzeyleri tarafından ve çeşitli sivil 

toplum grupları arasındaki sınırlar ötesi iş birliği eylemlerini desteklemiştir. 

Üçüncü olarak, uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların ―devletler 

üzerinde modernleştirici ve uygarlaştırıcı etkileri olduğu‖ ve yine küresel iş 

birliğini ve dayanışmayı artırmak açısından bu liberal enternasyonalist gelenek 

ile uyumlu olduğu var sayılmaktadır.
405

 Böylelikle, ABD dış politikası bölgesel 

                                                
404

 Beate Jahn, Liberal Internationalism: Theory, History, Practice, New York, 2013, s. 1-

13. 
405Wilsonculuk ve bu alıntı için bkz. G. John. Ikenbeny, "Introduction: "Woodrow Wilson, the 

Bush Administration, and the Future of Liberal Internationalism.", G. John Ikenbeny, 

Thomas J. Knock, Anne-Marie Slaughter, Tony Smith (ed.) içinde, The Crisis of 
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ve küresel organizasyonları faydalı hale getirmiştir; çünkü bu organizasyonlar 

da devletleri bağlayıp uluslararası toplumu bir araya getirmek açısından çok 

önemlidir. Dördüncü olarak ve bu bakış açısı ile Wilsoncu kökleri açısından en 

önemli olan kısma gelecek olursak, Birleşik Devletler, sadece küresel 

meselelere dâhil olmakla kalmayıp, aynı zamanda işbirlikçi ve yapıcı liderlik 

çabaları ile istikrarlı ve liberal bir düzenin getirilmesine yardımcı olmuştur. 

Dahası, bu eylemler tepeden inme ya da emrivaki bir şekilde 

gerçekleştirilmeyip aksine, devletler ve aktörler ile kurulan iş birlikleri şeklinde 

hayata geçirilmiştir.  

Pek çok açıdan, liberal enternasyonalizm, George W. Bush‘un 

―savunmacı realizm‖ ve ―idealizm‖, ―Wilsonculuğun dirilişi‖ ya da Yeni 

Muhafazakârlığın birleşimi olarak tanımlanan dış politika yaklaşımına büyük 

ölçüde ters bir noktada durmaktadır.
406

 Liberal bir enternasyonalist yaklaşım, 

özellikle Başkan Bush‘un ―ya bizimlesinizdir ya da teröristlerle‖ şeklinde 

duyurduğu 11 Eylül saldırılarının ardından Bush Yönetiminin benimsediği dış 

ve küresel politikalardan daha işbirlikçi bir varsayımdan yola çıkmaktadır. Bu 

yaklaşım, Bush yönetiminin genel olarak başkanlık döneminin başından beri 

şüpheyle yaklaştığı bir yaklaşım olan dış politikaya değinerek çok taraflı 

araçların faydasına vurgu yapmaktadır. Bu anlamda, Obama yaklaşımı, dış 

politika değişikliğini başarmak için diplomasi ve ―yumuşak güç‖ araçlarına 

daha fazla önem atfetmekte dolayısıyla Bush yönetiminin görünürde zorlayıcı 

ve ―sert güç‖ araçlarına olan güveninden oldukça ayrı bir noktada durmaktadır.  

                                                                                                                            
American Foreign Policy: Wilsonianism in the Twenty-first Century, Princeton, 2008, 

s. 1-24. 
406James M. McCormick, American Foreign Policy and Process, 5. baskı, Boston, 2009, s. 

212-213. 
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Obama‘nın benimsemiş olduğu liberal enternasyonalist yaklaşım ile 

Bush‘un benimsediği yeni muhafazakâr yaklaşım arasında, hedef açısından iki 

çok önemli benzerlik bulunmaktadır.
407

 Obama ve Bush‘un benimsediği her iki 

yaklaşımda da demokrasilerin desteklenmesi ve ABD‘nin dünya lideri olması 

istenmektedir. Bu ortak benzerliklere rağmen, bu hedeflere nasıl ulaşılacağına 

dair önemli farklılıklar taşımaktadırlar. Bush yaklaşımı, en azından pratikte, 

demokrasiyi tepeden inme bir şekilde empoze etmeyi tercih etmişken, Obama 

yaklaşımı demokrasiyi aşağıdan yukarı doğru yapılandırmaya odaklanmaktadır. 

Bu iki yaklaşım da ABD‘nin liderliğini savunmaktadır fakat bu hedefin nasıl 

gerçekleştirileceği konusunda ayrılırlar. Obama‘nın benimsediği yaklaşım daha 

işbirlikçi bir liderliği savunmaktayken (Obama yönetimi bunu ―ortaklıklar‖ 

şeklinde adlandırmaktadır), Bush yönetimi, takipçiliği pekiştirmek için daha 

iddialı bir ABD liderliğini tercih etmiştir. 

 

3.1.2. BOP Bağlamında Obama’nın Ortadoğu DıĢ Politikası ve 

Ortadoğu’da BarıĢ Yapma 

 

Bir ülkenin jeopolitik tahayyülleri, yönetimlerin dış politika 

hareketlerini belirler. ABD yönetiminin Kasım 2008 seçimlerinden sonra 

Başkan Bush‘tan Obama yönetimine geçmesi, ABD‘nin Büyük Ortadoğu‘ya 

ilişkin jeopolitik hayal gücünde belirgin bir değişimin olup olmadığını dikkate 

almamıza neden olmuştur. Yeni yönetim altında, Afganistan ve Pakistan dâhil 

                                                
407 James M. McCormick, ―The Obama Presidency: A Foreign Policy of Change?‖, Iowa State 

University Political Science Publications, 2011, s. 235-266. 
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olmak üzere Büyük Ortadoğu, hala hayati derecede önemli görülmektedir. 

Ortadoğu‘da bölgesel bir dengenin kurulması, ABD‘nin çıkarları bakımından 

en öncelikli konulardan biri olarak görünmektedir. Bu stratejinin ilan edilmesi 

ilk kez Başkan Obama tarafından: ―ABD halkının net ve odaklanmış bir hedefe 

sahip olduğumuzu anlamasını istiyorum. Afganistan ve Pakistan‘daki El 

Kaide‘yi yıkmak, ortadan kaldırmak ve yenmek ve gelecekte de her iki ülkeye 

dönüşlerini engellemek. Hedeflerimize ulaşmak için daha güçlü, daha akıllı ve 

kapsamlı bir stratejiye ihtiyacımız var‖
408

 şeklinde resmi bir açıklama ile 

yapılmıştır. 

Böylece, terörizmle savaş Obama yönetiminin en önemli jeopolitik 

kodu olmaya devam etmiştir. Obama, ―Amerikan Liderliğini Yenileme‖
409

 

başlıklı makalesinde, bu yüzyılın tehditlerinin hem ABD‘ye hem de 

uluslararası liberal demokrasi kuruluşlarına meydan okuyabilen güçlerden 

geldiğini savunmuştur. Obama‘ya göre bu yüzyılın tehditleri aynı zamanda 

kendi topraklarını kontrol edemeyen ya da halkına hizmet edemeyen zayıf 

devletlerden de kaynaklanmaktadır. Ancak teröre karşı savaşın odağı Irak‘tan 

Afganistan‘a kaymıştır. Bu vardiya için sebepler çeşitlidir. Birincisi, Irak‘ın 

işgali hem önleyici bir savaş hem de Ortadoğu‘nun merkezinde bir bölgesel 

politik mühendislik operasyonu içinde bir demokrasi örneği yaratma girişimi 

olarak planlanmıştır.
410

 Ancak, hegemonyanın bu planlamasının ardındaki 

vizyon, bazı analistlere göre, Büyük Ortadoğu projesi bağlamında demokrasi 

                                                
408―What‘s New in the Strategy for Afghanistan and Pakistan‖, The Briefing Room, 

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Whats-New-in-the-Strategy-for-Afghanistan-

and-Pakistan/, 27 Mart 2009, 3 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
409Barack Obama, 2007, s. 1. 
410Pierre Noel, ‗The New US Middle East Policy and Energy Security Challenges‘, 

International Journal, 2006, s. 3. 
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tanıtımının gerçekleştirilmesinin önündeki en önemli engel olan Irak 

savaşından sonra ciddi biçimde şüpheyle karşılanmaya başlandı. Zira Irak 

savaşı sonrası de facto durum tüm dünyaya, insan hakları ihlallerinin, Irak‘ın 

belirsiz demokratikleşmesinin, Ortadoğu‘da yükselen anti-Amerikancılığın, 

Irak işgalindeki uluslararası hukuk açısından var olan meşruiyet eksikliğinin 

etkisi ile ortaya çıkan negatif algılamalar Ortadoğu‘da ABD hâkimiyetinin sona 

erdiğini ve Irak savaşının, BOP‘un temellerini tahrip eden sonuçlarla birlikte, 

büyük bir stratejik başarısızlık olduğunu göstermiştir.
411

 Yani ABD‘nin sadece 

değerlerini yaymakla kalmayıp çıkarlarını korumak için de ―gizli bir stratejiye‖ 

sahip olduğu kabul edilmektedir.
412

 Obama, ABD‘nin Irak savaşına girmesine 

yol açan askeri temelli çözümleri eleştirmiş, Irak savaşını ―yanlış savaş alanı‖ 

ve yanlış bir yönetim olarak nitelendirmiştir.
413

  

Bush yönetimi Büyük Ortadoğu Projesini/İnisiyatifini ileri sürerek 

bölgede demokrasi eksikliğinin terörün en önemli gelişim sebebi olduğunu 

savunmuştur. Ancak demokratik reform, Arap ülkelerindeki iktidar partilerinin 

statüsüne ve mevcut çıkarlarına meydan okumuştu. Sonuç olarak, İnisiyatif 

sadece pek çok Arap halkına karşı olmakla kalmamış, aynı zamanda bölgedeki 

çeşitli hükümetlerce de düşman olarak addedilmiştir. Obama, mevcut Arap 

iktidar partilerinin desteği olmaksızın, ABD‘nin Ortadoğu politikasının 

uygulanmasının mümkün olmayacağının da farkındadır. Sonuç olarak, Batı 

demokrasisi ve değerleri sadece belirli ulusal koşullara bağlı ve kademeli 

                                                
411G. John Ikenberry, ―The End of the Neo-Conservative Moment‖, Survival, Bahar 2004, s. 

10–11. 
412G. John Ikenberry, ―Why Export Democracy? The ‗Hidden Grand Strategy‖ of American 

Foreign Policy‘, The Wilson Quarterly, Bahar 1999, s. 6.  
413 Aylın Güney, Fulya Gökcan, ―The ―Greater Middle East‘ as a ‗Modern‘ Geopolitical 

Imagination in American Foreign Policy‖, Geopolitics, 2010, s. 34. 
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olarak yayılabilirdi. Demokratik reformla kıyaslandığında, ılımlı Arap 

ülkeleriyle olan yakın ilişkilerin sürdürülmesi, ABD‘nin ulusal çıkarları için 

daha elzem görünmüştür. 

 

3.1.3. Obama Doktrini: Arkadan Yönetme Politikası ve Vekâlet SavaĢları 

 

Obama‘nın iktidara gelmesi, ABD tarihinde bütün bir dönemin sonu ve 

ülkenin siyasal hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. ABD toplumu, 

seçim programında ülkeyi son birkaç on yılda en şiddetli krizden çıkarmayı 

vaat eden başkana büyük umutlar verdi. Başkan Obama, ABD‘nin dünyadaki 

imajını değiştirmek ve ülkeyi 21. yüzyılın ortaya çıkan tarihsel bağlamına daha 

organik olarak sığdırmak için olağanüstü bir çaba sarf etti. Yeni şartlar Obama 

Doktrini dış politikanın ruhunu, ana yönlerini ve önceliklerini tanımlamıştır. 

Obama Doktrini, Demokrat Parti‘nin ilerici kanadından kaynaklanmaktadır. 

Doktrin, Demokratların 1960 sonrası izledikleri dış politikanın ―Yeni Politika‖ 

girişimi ile başlamış ve Soğuk Savaş dönemi liberalizmi ile kesintiye 

uğramıştır.
414

 Bu bağlamda Obama döneminin ABD dış politikasını 

anlayabilmek için etki eden faktörleri madde madde incelemek uygun 

görülmüştür.
415

 

i. Dünyayı ve ABD’yi Amerikan gücünün kibrinden korumak: Obama, 

ABD‘nin aşkın gücünün getirdiği kibir ve kendine aşırı güvenin 

                                                
414 Jeffrey Goldberg, ―The Obama Doctrine: The U.S. president talks through his hardest 

decisions about America‘s role in the world‖, The Atlantic, 2016, s. 70-90. 
415 Collin Dueck, The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today, Oxford, 2015, s. 

41-99. 
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yaratacağı tehditlerin düşmanların yaratacağı tehlikelerden çok daha 

tehlikeli bulmaktadır. Bu sebeple, Başkan Obama 2009 yılında BM ve 

Kahire konuşmalarında kendinden önceki yönetimlerin yürütmüş 

oldukları tek taraflı ABD dış politikalarından dolayı özür dilemiştir.  

ii. Çok Taraflılık (Multilateralism) yaklaşımını benimsemek: Liberal çok 

yanlılığın dört temel ilkesinden oluşan Obama doktrini, özellikle 

herhangi tek bir paradigmaya taraf olmadan, farklı paradigmaların 

unsurlarının sentezinden oluşmaktadır. Obama doktrini oluşturan ana 

öğeler; anlaşmaların bağlayıcılığını ve uluslararası normları kabul etme 

ve yasalara uyma; uluslararası güvenlik konuları da dâhil olmak üzere 

farklı alanlarda çok taraflı kuruluşların etkinliğini kabul etme;  

geleneksel ulusal çıkarlardan ziyade ―sert güç‖ kullanımına kuşku ile 

bakma; kuvvet kullanma yolunu sadece uluslararası kamuoyu 

tarafından meşruiyet kazanmış insani hedefler amacı ile kullanma 

şeklinde özetlenebilir. 

iii. Rejimlerin çeşidini ve ideolojinin önemini en düşük seviyeye 

indirgemek: Obama Doktrini, neorealizmin önemli bazı noktalarını 

içerir. Obama, Neorealistlerin uluslararası politika belirlenirken ideoloji 

ve rejim tipinin önemini azaltma yaklaşımını benimsemiştir. Obama, 

Başkan Ronald Reagan ve George W. Bush‘un rejim tipinin 

saldırganlığın temeli olduğu inanışı üstüne temellendirilen dış politika 

yaklaşımını reddederek, barışı liberal demokratik bölgede 

tanımlamıştır. Obama doktrinin neorealist eğilimi Çin, İran ve Rusya 
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gibi kısmen yönetiminin otoriter olduğu rejimler ile yeniden ilişkileri 

başlatmasından kaynaklanmaktadır. 

iv. Kuvvet kullanımının kurallara uygun, sınırlı, çok yanlı ve kısıtlı 

amaçlar için en son çözüm yolu olarak kullanılması ve bu konuda 

yaşanan istisnaları kanıtlama zorunluluğunun getirilmesi: 2 Mayıs 

2011 tarihinde Başkan Obama tarafından Osama Bin Ladin‘nin 

öldürülmesi talimatının verilmesi ve gerektiğinde güç kullanmak 

gereklidir söylemi, gücün gerektiğinde kullanılması gerektiğini 

düşündüğünü göstermektedir. Ayrıca El Kaide liderlerinin öldürülmesi 

için uzaktan kumandalı insansız hava aracı (drone) sayısını artırması da 

bir diğer örnek olarak gösterilebilir. Ancak Obama‘nın özellikle 

BM‘nin onayı olmayan askeri müdahaleler konusunda dikkatli 

davrandığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu bağlamda Libya müdahalesi, Obama Yönetimi‘nin 

benimsediği kuvvet kullanımı yaklaşımının göstergesidir.
416

 Arap 

Birliği ve BM, Libya lideri Kaddafi‘nin ülkesindeki sivil halka 

uyguladığı baskı ve şiddeti ülkede yaşanan iç savaşı sonlandırmak için 

kısıtlı ve çok taraflı bir müdahaleye izin vermeyi amaçlamıştır.  Obama, 

uygulamada rejim değişikliğine yol açan Libya müdahalesiyle elde 

edilen değişimin benzer bir şekilde Suriye iç savaşında da elde etmeyi 

hedeflemiştir. Obama, uluslararası politikada hegemonik statü ve 

dönemsel olarak tekrarlanan tehlikelere karşı güç dengesi politikasından 

                                                
416 Simon Chesterman, ―Leading from Behind: The Responsibility to Protect, the Obama 

Doctrine, and Humanitarian Intervention after Libya‖, Ethics & International Affairs, 2011, 

s. 279-285. 
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ziyade işbirlikçi uluslararası güvenlik anlayışının benimsenmesini 

istemektedir.  

v. Sert güç ve rekabetten ziyade yumuşak güç ve konvansiyonel olmayan 

tehditlere odaklanmak: Obama‘nın doktrini, ABD diplomasisi, kültür 

ve değerleri ile uyumlu, ulusal çıkarları korumak amacı ile yumuşak 

güce dayalıdır. Başkan Obama, büyük güçlerin çekişmesinden 

kaynaklanan tehditlerden ziyade, başarısız hükümetler, küresel ısınma, 

gibi konvansiyonel olmayan tehditlerin varlığından çekinmektedir. 

Obama‘nın 2011 Ulusal Güvenlik Stratejisi öncelikli olarak insani 

yardım ve çevresel sorunlara odaklanmıştır. Nadiren Çin ve Rusya‘dan 

potansiyel tehdit olarak bahsedilmektedir. 

vi. ABD’nin gücünün azaldığının kabulü: Dünya‘da Avrupa Birliği ve Çin 

gibi alternatif güç odaklarının çoğalması ABD‘nin sert gücünün 

azalmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu bağlamda Obama 

Doktrini ABD‘nin ulusal problemlerinin çözümü üstüne oluşturulmak 

istenmiştir. Başkan Obama‘nın önceliği, ABD ordusunun yurtdışında 

gövde gösterisi yapması yerine bütçe açıkları ve ABD ekonomi üzerine 

kurgulanmıştır. Bu sebeple Obama savunma harcamalarına on yıl içinde 

bütçeden ayrılan payı azaltma yoluna gitmiştir. 

vii. Potansiyel rakiplerle uzlaşma ve uyum sağlama: Başkan Obama, ABD 

dış politikasını değiştirme konusundaki politikalarına oldukça fazla 

güvenmektedir. ABD‘nin mevcut ve olası düşmanları ile uzlaşı ve 

uyum sağlama politikaları bağlamında kendisinden önceki ABD 

başkanlarından oldukça ileri gitmiştir. Remnick‘in de belirttiği gibi, 
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Başkan Obama kendisini ABD‘nin Dünya devletleri ve diğer ırklar ile 

uzlaşması için bir köprü vazifesi üstlenmiş olarak görmektedir.
417

 

Başkan Obama‘nın doktrini kendinden önceki ABD başkanların 

doktrinleri ile özellikle de Bush doktrini ile kıyaslandığında önemli neticelere 

varmak mümkündür.
418

 İlk olarak, Obama Doktrini‘nin temellendirildiği ilk 

unsur olan bölgedeki ana çıkarları koruma maksadı ile bütün güç unsurlarının 

kullanması ilkesi kıyaslandığında bu ilkenin, Truman Doktrini‘nden Bush 

Doktrini‘ne kadar geçen önceki dönem bütün ABD devlet başkanlarının 

doktrinlerinde benimsenmiş bir ilke olduğu söylenebilir. İkinci unsur olan 

müttefikleri ve ortakları bütün dış saldırılardan korumak, Soğuk Savaş 

dönemindeki bütün eski doktrinlerin temellendirildiği ana unsurudur. Bu unsur 

Bush Doktrini‘nde, ABD‘nin özellikle Afganistan ve Irak‘a sağladığı koruma 

ile vurgulanmıştır. Ek olarak, üçüncü unsur olan enerji akışını kesintisiz 

sağlamak önceki bütün doktrinlerde bulunabilir; zira enerji, askeri güç inşa 

etmekte ya da başkalarının büyük bir ordu kurmasını engellemekte 

kullanılabilecek gizli bir güç olarak çok önemlidir. Harvey‘e göre, dünya 

siyasetinde petrol akışı üzerindeki kontrol hayatidir ve küresel petrol vanasını 

kontrol eden dünyayı da kontrol eder.
419

 Bu bağlamda Soğuk Savaş sonrası 

dönemde de devletler ―savaş mantığını ticaret anlamında‖ kullanmaktadır.
420

 

Dahası dördüncü unsur, gerektiğinde doğrudan eylemler gerçekleştirip terör 

                                                
417Robert G. Kaufman, ―Prudence an the Obama Doctrine‖, Foreign Policy Reasearch 

Institute, 2014, s. 442-446. 
418 James M. Lindsay, ―George W. Bush, Barack Obama and the future of US global 

leadership‖, International Affairs, Temmuz 2011, s. 765–779. 
419

David Harvey, The Enigma of Capital and the Crises Of Capitalism, New York, 2010, s. 

210 
420Edward N. Luttwak, ―From Geopolitics to Geo-economics: Logic of conflict, grammar of 

commerce‖, s. 125-130, Gearoid Ó Tuathail et.al. içinde, The Geopolitics Reader, 

New York, 1998, s. 126. 
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örgütlerini çökertmek, diğer doktrinlerde değil ama Bush Doktrini‘nde 

bulunabilir çünkü Soğuk Savaş dönemindeki mesele terörizmden ziyade 

komünizmdir. Ancak bu unsurdaki önemli husus ki önceki bütün doktrinlerde 

bulunabilir, bunun doğrudan eylem ile tek taraflılığı tasdik ettiği ve bağımsız 

devletleri terör örgütlerinin parçası olmaktan alıkoymadığı gerçeğidir. Ayrıca 

ABD‘nin kitle imha silahları geliştiren ya da kullanan devletlere yönelik 

tahammülsüzlüğüne ilişkin bu unsur, önceki bütün doktrinlerde bulunabilir. Bu, 

bölgesel devletlerin nüfuzlarını genişletmek için askeri kapasite elde etmesini 

ya da bu kapasiteyi kullanmasını önleme hedefiyle ilgilidir. 

Libya örneğinden hareketle ABD, Kaddafi‘nin devrilmesi sürecine 

dâhil olmuştur. Bazıları tarafından arkadan yönetmek olarak adlandırılan bu 

hareket, Obama Doktrininin bir parçası olarak görülmüştür.
421

 Arkadan 

yönetme stratejisinin ana düşüncesi, ABD‘nin uluslararası meselelerde pasif 

kalıp belli başlı tehditleri dizginlemek için diğer devletlerle ilişki kurmasıdır. 

Krauthammer, bu görüşe karşı çıkmış ve dış politikaya dair herhangi bir 

düşünce içermediği için arkadan yönetmenin bir doktrin olmadığını ileri 

sürmüştür.
422

 Bunun olsa olsa küresel siyasetten çekilmek olacağını dile 

getirmiştir. Arkadan yönetmenin bir doktrin olmamasına karşın, bunun küresel 

siyasetten çekilmek anlamına geldiği asılsız bir iddiadır. Bu durum, 

sorumluluğu başkasına yükleme stratejisi olarak da sınıflandırılamaz çünkü 

ABD‘nin Kaddafi‘yi devirmekte herhangi bir stratejik çıkarı bulunmamaktaydı 

                                                
421Ryan Lizza, ―Leading from behind‖, The New Yorker, 

http://www.newyorker.com/news/news-desk/leading-from-behind, 26 Nisan 2011, 5 Kasım 
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422Charles Krauthammer, ―The Obama doctrine: Leading from behind‖, The Washington 
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ve Kaddafi, Saddam Hüseyin‘in aksine ABD karşıtı terör örgütlerini 

desteklemiyordu. ABD‘nin talebi üzerine nükleer programını rafa kaldırmayı 

kabul etmişti ve ABD otoritesine ve etkisine karşı hiçbir zaman ciddi şekilde 

meydan okumamıştı. Dolayısıyla arkadan yönetmek, daha ziyade, ABD‘nin 

stratejik çıkarları gözetmek için takip ettiği dış politika ile stratejik olmayan 

çıkarları gözetmek için takip ettiği politika arasında net bir ayrım yapan 

standart bir politika olarak görülebilir. 

Farklı bir bakış açısına göre Obama Doktrini, anti-doktrinel bir doktrin 

olarak görülmüştür.
423

 Bu görüş Başkan Obama‘nın, küresel siyasetin 

karmaşıklığından dolayı kendi doktrininin ―Bush doktrini kadar ―doktrinel‖ 

olmayacağını dile getirdiği bir açıklamaya atıf yapmaktadır. Obama, bir 

doktrinin dünyadaki bütün devletlere ve bölgelere uygulanamayacağına 

inanmaktaydı. Ancak Obama‘nın sözleri icraata dönüşmekte başarısız olunca 

anlaşıldı ki Obama‘nın anti-doktrinel bir doktrin geliştirme girişimi başarısız 

olmuştur çünkü Başkan yapısal-kurumsal devamlılık tarafından aksi yönde 

zorlanmıştır.
424

  

Sonuç olarak, ABD‘nin Obama yönetimindeki dış politikası pragmatik 

realizme yenik düşmüştür.
425

 Aynı doğrultuda bir kaynak Obama‘nın bir dış 

politika realizmi hayranı olduğunu ve Başkan George H. W. Bush‘un realist dış 

politikasına olan hayranlığını açıkça dile getirdiğini iddia etmektedir.
426

 Walt, 

bu bakış açısına katılmamakta ve Başkan Obama‘nın bir realist olmadığını ve 

                                                
423

Fawaz A. Gerges, ―Obama and the Middle East: The end of America‘s moment?‖, 
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dış politikasının politik realizmin ana ilkelerini takip etmediğini ifade 

etmektedir.
427

 Bu bağlamda Walt, 2009 yılında Afganistan‘a fazladan asker 

göndermenin, İsrail ile Filistin arasındaki başarısız olmuş Ortadoğu barışı 

sürecine dâhil olmanın, 2010 yılında Libya rejiminin devrilmesine destek 

olmanın, Arap Baharı süresince pasif ve muğlak bir tutum sergilemenin, Suriye 

rejimini devirme sözünü yerine getirmekte başarısız olmanın ve Rusya‘nın 

Kırım‘ı ilhak etmesinin önüne geçememenin realist doktrine ters düşen 

örnekler olduğunu ileri sürmektedir.
428

 

 

3.1.4. 2010 Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Ortadoğunun Önemi 

 

ABD, bu ulusal güvenlik stratejisinde, dış politika ve askeri stratejinin 

ana bileşenlerini ve temel prensiplerini ortaya koymuştur. Başkan Obama‘nın 

26 Mayıs 2010‘da yayınlanan ulusal güvenlik stratejisi, dünya toplumundan 

büyük ilgi uyandırdı. Yeni stratejide belirleyici değişikliklerin özel beklentileri, 

Bush yönetiminin dış politikasının başarısızlığının Obama‘nın seçim 

kampanyasının lokomotifi olduğu gerçeğiyle ilişkiliydi.
429

 

ABD‘nin dış politikasının ana hedefi, statükoyu korumak ve güçler 

dengesinin istikrarını bozabilecek ve dünyadaki ABD‘nin hegemonyasına 

meydan okuyabilecek bölgesel bir hegemonun ortaya çıkmasını önlemek 

olmuştur. Bu hedef 2010 Ulusal Güvenlik Stratejisi‘nin de ana temasıdır ancak, 

                                                
427

Stephan M. Walt, ―Obama was not a realist president‖. Foreign Policy. 
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ABD Liderliğini Yenilemek başlığı altında kamufle edilmiştir.
430

 Resmi 

stratejiye göre, ABD liderliği ulusal çıkarları korumaya dayalı küresel bir 

güçtür; bu çıkarlar arasında, ABD‘nin, halkının, müttefik ve ortaklarının 

güvenliği en büyük önceliğe sahiptir.
431

 Bu hedefi gerçekleştirebilmek için 

ABD ya saldırgan ülkeleri caydırmak için bölgesel güçleri kullanarak ya da 

diplomatik, ekonomik ve hatta son çare olarak askeri güç kullanarak 

uluslararası dengesini sağlayacaktır. 

Bu yeni yaklaşımı uygulamak, Obama‘nın, bir yüzyıldan fazla süredir 

agresifçe, kibirlice ve pervasızca davrandığı için ABD‘nin özür dileyecek çok 

şeyi olduğu ve ABD‘nin gücünü dizginlemek açısından çok taraflılığın en 

büyük umut olduğu görüşlerine tekabül etmekteydi.
432

 Başkan Obama‘nın bu 

görüşleri 2010 Ulusal Güvenlik Stratejisine de dâhil edilmişti. Bu strateji 

belgesi, ―İslamcı terörizm‖ ya da ―İslamcı aşırıcılık‖ kavramlarına herhangi bir 

gönderme yapmaktan kaçınmış, bunun yerine hedeflerini El-Kaide‘nin terörist 

faaliyetleri olarak tanımlamıştır. Ek olarak strateji belgesi, İran gibi ―hasım 

devletler‖ ile olan ilişki ve Rusya ve Çin gibi ―diğer önemli etki merkezleri‖ ile 

işbirliği dâhil olmak üzere, Başkan‘ın küresel ilişkiler üzerine olan görüşlerini 

kapsamaktadır.
433

  

Obama‘nın yeni stratejisi, ABD‘nin son on yılın sonunda karşılaştığı 

akut sistemik krizi yansıtmıştır. Tabii ki bu, ABD‘nin hayatta kalmasıyla ilgili 

değildir, tek kutuplu bir dünyayı pekiştirmek amacıyla güçlerin aşırı 
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431
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kullanımıyla ilgilidir. Aşırı gerilim tezi belge metninde üç kez tekrarlanır. 

Genellikle hiçbir ülkenin sorumluluk yükünü tek başına taşıyamayacağı 

söylenir.
434

 

Yeni stratejinin ana tezleri, tek taraflı eylemlerin reddedilmesini 

içermiştir. Çünkü ABD, Obama dönemine kadar, yalnızca emperyalist güce 

dayanarak küresel emperyalist özlemleri uygulamaya çalışmıştır. Dolayısıyla 

Obama dönemindeki amaç, yurtdışındaki ABD taahhütlerini azaltmak ve 

ülkenin dünyadaki konumunu düzeltmektir. Obama‘nın stratejisi, uluslararası 

hukuk sistemindedevletlerin ortak hareket etme ihtiyacını ve bu konuda 

diplomasi rolünün geliştirilmesini vurgulamaktadır. Buna karşın yeni belgede, 

tehdidin açık bir şekilde kanıtlanmış olmaması ve uluslararası örgütlerin ilgili 

kararları olmaksızın gerçekleştirilen tek yanlı önleyici güç eylemlerinden 

(önleme) söz edilmemektedir. İkincisi, ABD‘nin küresel liderliğini (diplomasi, 

iş birliği, uluslararası yasal düzenleme) elde etmede ―yumuşak gücün‖ özel 

rolü ve liberal içeriği (farklı güç merkezlerinin tanınması, diğer devletlerde 

liberal demokratik reformların desteklenmesi, uluslararası örgütlerin aktif hale 

getirilmesi, politik artışın sağlanması için gelişmekte olan devletlerin rolleri) 

yansımaktadır.
435

 

Bu belgede Ortadoğu‘ya özel bir yer verilmiştir. Obama tarafından 

Ortadoğu ile ilgili belirlenen ulusal çıkarlar ve öncelikler şu şekilde formüle 

edilmiştir:
436

 Afganistan ve Pakistan‘a askeri ve politik yardım sağlanması; 

Irak‘ın egemenliğinin tamamlanması ve ABD birliklerinin tüm iktidarın Irak‘a 
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tam olarak aktarılmasıyla çekilmesi; İsrail ile Arap komşuları arasındaki 

Ortadoğu‘daki çatışmanın barışçıl bir çözümü, İsrail‘in güvenliğini sağlamaya 

ve aynı zamanda Filistinlilerin kendi devletlerini kurma meşru arzusunu 

gerçekleştirmelerine yardım; İran politikasının nükleer silah arayışından 

dönüşümü, teröre destek ve komşularına yönelik tehditlerden uzaklaşması; kitle 

imha silahlarının yayılmasının önlenmesi; terörle mücadele işbirliği, enerjiye 

erişim ve bölgenin küresel pazarlara entegrasyonu.  Daha geniş bir bağlamda, 

politikalar İslam dünyası ile ortaklığı teşvik etmeye odaklanmıştır. ―Aynı 

zamanda, taahhüdümüz hem kapsamlı hem de stratejik olmalıdır. İnsanların 

adalet, eğitim ve fırsat konusundaki isteklerine hitap ederek ve bölge ile ABD 

ortaklığının pozitif ve sürdürülebilir bir vizyonunu izleyerek yakın vadeli 

tehditlerin ötesine geçmelidir. Ayrıca, bölgemizdeki İsrail ve Arap dostlarımız 

ve ortaklarımızla olan ilişkilerimiz, güvenliğe olan bağlılığımızın ötesine 

geçmekte ve ticaret, borsalar ve işbirliği gibi alanlarda paylaştığımız sürekli 

ilişkileri geniş bir yelpazede kapsamaktadır.‖
437

 

 

3.2. Obama’nın Ortadoğu DıĢ Politikası Bağlamında Irak, Suriye ve 

IġĠD’in Ortaya ÇıkıĢı 

 

Barack Obama‘nın başkanlığının ilk yıllarında, Ortadoğu‘daki ABD dış 

politikasının dördüncü aşaması başlamıştır. Bu aşama, birkaç önemli eğilim ile 

karakterize edilir. İlk olarak tam ölçekli silahlı saldırganlık kilit tedbirler 

arasında yer almaktan çıkarıldı. Yeni dönem için kendine özgü bir referans 
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noktası, ABD‘nin kuvvetlerinin ana parçasının 2010-2011 yıllarında Irak‘tan 

çekilmesiydi. Ardından, 2014 yılında ana birlik Afganistan‘dan çekildi. 

ABD‘nin 2011‘de Libya‘ya ve 2013‘te Suriye‘ye doğrudan müdahale 

etmemesi gerçeği de bu eğilim ile aynı doğrultudadır. İkincisi, Washington 

―Arap devrimlerini‖ ve vekâlet savaşlarını askeri saldırıyı yönlendirmek için 

alternatif önlemler olarak kullanmaya başladı. Sonuç olarak, bölgedeki dört 

ülkede (Mısır, Libya, Tunus, Yemen) liderler devrildi ve Irak ve Suriye‘de 

savaşlar yaşandı. Üçüncüsü, ABD İran‘ı izole etmeyi reddetti.
438

 

Washington‘un Ortadoğu‘daki politikasının bu aşamadaki analiziyle 

ilgili önemli bir konu, ABD‘nin bölgedeki işlere katılımının derecesidir. Birçok 

uzmanın, Barack Obama‘nın iktidarda olduğu ve ABD‘nin Ortadoğu‘dan 

çekilmesinin yaşandığı dönemde ABD‘nin bölgeden ayrılmasının nedenleri ile 

ilgili görüşlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
439

 Birincisi, son yıllarda ABD‘liler 

yerli petrol üretimini önemli ölçüde artırdılar ve Ortadoğu petrolüne olan 

bağımlılıklarını azalttılar. İkincisi, ABD‘nin dış politikasının odağı, Çin‘in 

artan nüfuzuna bağlı olarak Doğu ve Güney Asya‘ya doğru kayarak bir ölçüde 

değişmiştir. ABD‘nin Asya‘ya yönelmesi ve ―Geri Dönüş‖ politikası 2011 

yılında, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton‘ın ―Amerika‘nın Pasifik 

Yüzyılı‖ başlıklı bir makalede ilan edilmiştir.
440

 Ayrıca, bu terimler Barack 

Obama‘nın konuşmalarında aktif olarak kullanılmıştır. Daha sonra Beyaz 

Saray, dış politikadaki coğrafi önceliklerde bir değişiklik anlamına gelen 
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―yeniden dengeleme‖
441

 kavramını kullanmaya başladı, fakat dış politik etkinin 

tamamen reddedilmesi anlamına gelmiyordu. 

Bunula birlikte ABD‘nin tamamen Ortadoğu‘yu terk ettiğini söylemek 

yanlış olur. Her şeyden önce onbinlerce ABD askerinin Irak ve Afganistan da 

dâhil Ortadoğu‘nun birçok bölgesinde varlıklarını devam ettirmesi, ABD 

güçlerinin tamamen geri çekilmediğinin bir göstergesidir. Örneğin ABD ve 

Afganistan‘ın ABD askerlerinin Afganistan Bagram hava üssünde 2024‘e 

kadar kalmasına ve en az sekiz üsse daha kalma izninin vermesi bunun bir 

göstergesidir.
442

 Diğer taraftan Suriye ve Irak‘ta, 2016 yılının ilk yarısında 

ABD Özel Kuvvetler askerlerinin sayısı arttı (bunun meşru hükümetin gerekli 

izni alınmadan yapılması aslında yabancı bir ülkenin iç işlerine yasadışı 

müdahale olduğunun ilk göstergesidir). Ayrıca IŞİD‘in yükselişi hem 

Ortadoğu‘nun kanayan yarası olmuştur hem de bu bölgeyi ABD için 

‗vazgeçilemez‘ etiketi taşıyan bir bölge yapmıştır. 

 

3.2.1. Obama Yönetimi ve Irak SavaĢı 

 

Saddam Hüseyin‘in Körfez Savaşı sonrasında dile getirdiği ―ABD bir 

kere Irak‘a girerse dünya için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak‖ sözleri 

ile aslında Irak‘ın mevcut durumunu o zaman tespit etmiştir. Irak‘ın işgalinden 

sonra uyguladığı yanlış politikalar sonucunda, ABD‘nin Ortadoğu‘da kurmayı 
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hedeflediği dengeler altüst olmuş ve bölge büsbütün bir istikrarsızlığın içine 

sürüklenmiştir. 17 Kasım 2008 tarihinde ABD ile Irak Hükümeti arasında 

imzalanan ve 27 Kasım 2008 tarihinde Irak parlamentosunca onaylanarak, 1 

Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren SOFA (Status of Forces Agreement) 

Anlaşması çerçevesinde, Irak‘taki ABD güçlerinin 2011 sonu itibariyle ülkeden 

çekilmesi planlanmıştı.
443

 ABD‘nin 2011 yılında askerlerini Irak‘tan çekmesi 

ve ülkeyi yerel güçlerin eline bırakması mevcut çatışma ortamını iyice 

körüklemiştir. Tüm bunların sonucunda, ülkede IŞİD ve benzeri yeni terör 

örgütlerinin doğması için uygun zemin hazırlanmıştır.  

Başkan Obama 27 Şubat 2009 tarihinde Kuzey Carolina‘da bir askeri 

üsse ―Irak Savaşı‘nı Bitirme‘nin sorumlulukları‖ konulu yaptığı konuşmasında 

artık Irak‘taki yerel güçlerin desteklenmesi ve yeni oluşumun gerçekleşmesi 

gerektiğini belirtmiştir.
444

 Böylece Obama Irak‘tan çekilme stratejisini 

açıklamıştır. Bu doğrultuda, Iraktan çekilmenin üç aşamada 

gerçekleştirilmesini planlamıştır.
445

 Çekilme planının ilk aşaması, muharip 

birliklerin Irak‘tan çekilmeye başlamasıdır. Bu aşama, 15 Aralık 2011 tarihinde 

Bağdat‘ta ABD bayrağının indirilmesi ile gerçekleşmiştir. Muharip güçlerin 

çekilme işleminin büyük bir bölümü Kuveyt‘ten gerçekleştirilerek oluşacak 

maliyetlerin azaltılması planlanmıştır.
446
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Obama tarafından ilan edilen planın ikinci aşaması siyasi çözümlerden 

oluşmaktadır.
447

 İkinci aşama kapsamında Irak içindeki siyasi faaliyetlerin 

artırılması, ABD yönetiminin, Irak‘taki siyasi süreçte aktif rol alabileceği, 

kendileri ile iş birliği içinde çalışacak bir yönetimin işbaşına getirilmesi için 

çaba sarf etmiştir. Ancak seçimlerin planlanan tarihte yapılamaması, seçim 

sonrası hükümetin kurulmasının çok geç gerçekleşmesi ve Saddam 

döneminden sonra artan mezhep çatışmalarının şiddetli bir şekilde yaşandığı 

ortamda, Şii lideri Maliki‘nin başkan olması Irak‘ın daha büyük bir kaosa 

sürüklenmesine ve planlan istikrar ortamının beklentiden öteye geçilememesine 

neden olmuştur. Bu bağlamda Nuri El Maliki yönetiminde yapılan 

yolsuzluklar, Sünnilerin dışlanması, Kürtlerle yaşanan sorunlar, artan güvenlik 

sorunları ve ülkede istikrar oluşturmak hedeflenirken yeni terör örgütlerinin 

doğması en önemli gündem ve sorunlar olmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar 

göstermektedir ki, Obama‘nın Irak‘tan çekilme stratejisinin ikinci aşaması da 

başarısız olmuştur.
448

  

Irak‘tan çekilme planının üçüncü aşaması ABD ile başta komşu ülkeler 

olmak üzere bölge ülkeler ile iş birliği içinde çalışarak Irak‘ta siyasi istikrar ve 

güvenliğin sağlanabilmesidir. Ancak, farklı bölgesel çıkarları olan, Irak‘ı 

dolaylı bir mücadele alanına çeviren ve Irak‘ın geleceğine yönelik farklı 

beklentilere sahip olan ülkeler ABD‘nin Irak‘ta güvenlik ve istikrarı teşkil 

etmesi konusundaki beklentileri karşılayamamıştır.
449

 Irak‘taki mezhepsel ve 

etnik yapı bölgedeki birçok ülkeyi Irak sorunun bir tarafı haline getirmiştir. 

                                                
447―Obama Outlines Iraq Pullout Plan‖, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7914061.stm, 

27 Şubat 2009, 10 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
448Serhat Erkmen, 2010. s. 15. 
449Serhat Erkmen, 2010, s. 16. 
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Obama, Irakta bulunan Şii grupların özellikle El-hekim ve Mukteda El-Sadr 

gibi grupların İran‘a yaklaşmasından endişe etmektedir. Irak‘ta istikrar ve 

güveni oluşturma konusunda bölge ülkelerinden beklediği desteği alamayan 

Obama, ABD‘nin çıkarları doğrultusunda hareket ederek başkanlığının ikinci 

döneminde Irak‘ı da sürece dâhil ederek İran‘la yakınlaşma sürecine girmiştir. 

Saddam Hüseyin‘in devrilmesiyle İran‘ın düşmanı ortadan kaldırılmıştır. 

Oluşturulan yeni hükümetin Başbakanı Nuri El Maliki İran‘ın desteğini 

almıştır.
450

 İran ile sıkı bağları olan Şii Müslümanların yönetime geçmesiyle 

İran‘ın bölgesel hedefleri destek bulmuş ve bu durum İran‘ı memnun etmiştir. 

Maliki‘nin, Esad yönetimine verdiği önemli bir destek Irak hava sahasının 

İran‘a açılmasıdır. IŞİD‘in Irak devletini tehdit etmesi ile İran, Bağdat 

hükümetine yardım etmiştir. Dönemin Dışişleri Bakanı olan John Kerry‘e göre 

İran‘ın yürüttüğü politikalar Irak hükümetini destekler nitelikte olmasına 

rağmen ABD Irak‘ta birçok konuda, İran yüzünden, alternatif politikalar 

geliştirmek zorunda kalmıştır.
451

 

Obama, Irak‘ın El-Kaide ve diğer terör örgütleri için bir yerleşim yeri 

olmasını istememektedir; aynı zamanda İran‘a bağımlı kalmasını da 

engellemek istemektedir. Ancak, Irak‘taki durum değerlendirildiğinde 

karmaşık ve iç açıcı değildir. Irak‘taki Kürtler ve Şiiler Saddam rejimi sonrası 

yeniden Sünni bir diktatörün başa gelmesini istememektedir. Şii ve Sünniler ise 

bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını istemezken, Sünni ve Kürtler bir İslam 

devletinin kurulmasını reddetmektedir. Bu bağlamda Obama dönemi ABD dış 

                                                
450Kenneth Katzman, Carla E. Humud, ―Iraq: Politics and Governance‖ Congressional 

Research Service Report, 9 Mart 2016. 
451Mohammed Nuruzzaman, ―President Obama‘s Middle East Policy, 2009-2013‖, Insight 
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politikası Şii, Sünni ve Kürt grupların nihai hedeflerine ulaşılamayacağını 

kabul ettirme üzerine kurgulanmıştır.
452

 Buna göre, ABD dış politikasının 

temel amacı, Şiilere Irak‘ta bir İslam devleti kurulamayacağını, Kürtlere 

Iraktan bağımsız bir Kürt devleti kuramayacaklarını, Sünnilere ise diktatör bir 

rejimin olmayacağını kabul ettirmek olmuştur.
453

 Bu bağlamda, ABD‘nin 2010 

sonrası Irak dış politikasının temel dinamiklerinin etnik, köken ve din 

ayırımına dayandırıldığını söylemek mümkündür. Bu amacın gereği olarak 

Irak‘ta koalisyon hükümeti kurulmuştur ve koalisyon yönetimine muhalefet 

edenler engellenmiştir. Seçim kampanyası boyunca ve sonrasında ABD 

ordusunun Irak‘tan çekileceği vaadini veren Başkan Obama, verdiği sözler 

gereğince belirlenen plan çerçevesinde ordunun 2011 Aralık ayında Irak‘tan 

çekilmesini sağlamıştır.
454

  

ABD ordusunun Irak‘tan çekilmesi beraberinde bazı sorunlar 

getirmiştir.
455

 Bu sorunlardan en önemlisi İran‘dır. Bağdat‘ın İran için Şam ve 

Beyrut‘tan daha mühim bir konumda olması İran‘ın bu konuyu ciddi bir etmen 

olarak ele almasına sebeptir. İslam dünyası için ideolojik ve sembolik olarak 

kilit noktası olan Bağdat‘ın El Kaide ya da başka terör gruplarınin eline 

geçmesi çok önemli bir sorundur. Bununla birlikte Irak‘ın güvenliğinin 

sağlanması, petrol ve enerji kaynaklarının korunması için bir Irak ordusunun 

                                                
452 Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, ―The Islamic State and US Policy‖, 

Congressional Research Service Report, 25 Eylül 2018. 
453Harvey Sicherman ,‖New Policies and Old Realities in the Middle East‖, Orbis, 2011,  s. 

390. 
454Harvey Sicherman, a.g.m., s. 394. 
455 James Traub, ―The Mess Obama Left Behind in Iraq‖, Foreign Policy, 
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kurularak, ABD ordusunun ülkeden çekilmesi sonrası güvenliğinin sağlanması 

da oldukça önemlidir.  

Ayrıca Başkan Obama‘nın Ortadoğu‘daki ABD askeri varlığını 

azaltmaya dönük kararı beklenmeyen bir şekilde ―Arap Baharı‖ ile aynı 

döneme rastlamıştır. 2010 yılı sonlarında Tunus‘ta başlayıp hızlı bir şekilde 

Arap Yarımadası ve Afrika‘ya yayılan kitlesel halk hareketleri, bölgenin birçok 

ülkesinde ayaklanma ve devrimlere dönüşmüştür. Bahreyn, Cezayir, Yemen, 

Fas, Umman, Lübnan, Sudan ve hatta Suudi Arabistan ve Kuveyt‘i bir 

dereceye kadar etkileyen Arap Baharı, Suriye, Mısır ve Libya‘da iç savaşa 

dönüşen şiddetli çatışmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu devrimler bölge 

ülkelerinde ve uluslararası sistemde birçok değişikliğe neden olmuştur. Kitlesel 

isyanlara yol açan nedenler arasında, otoriter rejimlerin baskısı, halkın 

yoksulluğu ve güçsüzlüğü öne çıkmıştır. Bazı ülkelerde iktidar rejimleri 

devrilmiş, diğerlerinde ise yöneticiler ciddi reformlar ve imtiyazlar ile bu süreci 

atlatmaya çalışmışlardır. Farklı ülkelerdeki Arap Baharının sonuçları karışıktı, 

ancak bu süreç genel olarak bölgede ABD‘yi ciddi biçimde etkileyen derin 

siyasi değişimlere neden oldu.
456

 

 

3.2.2. Obama Yönetiminin Arap Baharı Reaksiyonu 

 

2011 yılında, Obama‘nın ikinci dönem başkanlığı sürecinde yaşanan 

Arap Baharı, başka bir ironiye de sebep olmuştur. Kendini yakan Tunuslu 
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seyyar satıcı hem ülkesinde bir devrim hareketini hem de kısa sürede 

Ortadoğu‘ya yayılan devrim girişimlerinin fitilini ateşlemiştir.  Başkan Obama, 

Tunus ayaklanmalarında protestocuları destekleyen bir tutum sergileyerek 

Tunus Devlet Başkanı Bin Ali‘ye görevinden istifa çağrısında bulunmuş ve bu 

destek sonrası son 23 yıldır Tunus‘ta iktidarda bulunan Devlet Başkanı Bin Ali 

kaçarak ülkeyi terketmiştir.
457

  

Bin Ali‘nin 2011 yılı Ocak ayında devlet başkanlığı görevini bırakması 

sonucu ivme kazanan olaylar 2011 yılı Şubat ayında Hüsnü Mübarek‘in 

tutuklanması ve 2011 yılı Ekim ayında ise Libya lideri Kaddafi iktidarının 

devrilerek öldürmesiyle devam etmiştir. Bu olayların ardından Yemen Devlet 

Başkanı Ali Abdullah Salih görevini bırakmıştır.  Bölgede yıllardan beri 

iktidarlarını devam ettiren liderlerin ardı ardına devrilmeleri ile beraber 

Suriye‘de Esad rejimine karşı başlayan ayaklanmalar ise günümüzde Suriye iç 

savaşı olarak varlığını sürdürmektedir. 

Mübarek idaresindeki Mısır, uzun yıllar boyunca ABD politikalarının 

bölgedeki en önemli uygulayıcılarından ve İsrail‘in güvenliğini sağlayan 

emniyet sübaplarından biri olmuştur. Mısır ile ABD arasındaki iyi olan ikili 

ilişkilerinden dolayı krizin yumuşak bir şekilde sonlanmasını önermesi nedeni 

ile Obama, devrimcilerin gözünde itibar kaybetmiştir. ABD yönetiminin 

Mübarek‘in devrilmesine tepkisiz kalması Obama‘nın yaşanan gelişmelere 

hazırlıksız olduğu şeklinde de yorumlanmıştır. Obama yönetimindeki ABD‘nin 

3 Temmuz darbesine sessiz kalarak, muhalifleri destekleyen yeni pozisyonu, 

                                                
457 David D. Kirkpatrick, ―Tunisia Leader Flees and Prime Minister Claims Power‖, New York 
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Mısır‘da yönetimde olan İslamcıların iktidardan indirilmesine ve devrim ile 

birlikte yeni bir görünüme kavuşmasına neden olmuştur.
458

  

Mısır‘da yaşanan gelişmeler Obama‘nın arzu ettiği şekilde olmamasına 

rağmen ABD Mısır‘da yaşanan olaylarda müdahaleci olmamıştır. Yapılan 

demokratik seçimler sonucunda Müslüman Kardeşler iktidara gelmiştir. 

Müslüman kardeşlerin lideri Mursi Gazze Şeridi insani koridorunu açmış, El 

Fetih ve Hamas arasında devam eden görüşmeleri desteklemiş ve Batı ile olan 

ilişkilerini geliştirmiştir. İsrail‘in 2012 Kasım ayında gerçekleştirdiği Filistin 

saldırısında Filistin‘i desteklemiş ve Müslüman Kardeşlerin İslami kimliği 

gerekçe gösterilerek Sisi tarafından askeri darbe sonucu devrilmiştir.  Başkan 

Obama Mısır‘daki bu kaos ve yaşanan şiddet dolayısı ile askeri müdahaleyi 

benimsemiştir.
459

  

Zira 2011 yılında Mısır‘da yapılan seçim sonrası siyasi geçmişinde ilk 

kez iktidara gelen Müslüman Kardeşlerin İslamcı politikası Mısır içindeki 

seküler ve sol kesimlerin tedirginliğine sebep olmuş ve bu durum 3 Temmuz 

Darbesi‘nin yaşanmasına yol açmıştır.
460

 Bölge‘de krallık, saltanat ve emirlik 

ile yönetilen diğer Ortadoğu ülkeleri Mısır‘da İhvan‘ın seçim sonucu işbaşına 

gelmesini kendileri için tehdit olarak algılanmasına ve Mısır‘da yaşanan 

darbeyi desteklemelerine yol açmıştır. Bölge‘de batı tarafından yönetildikleri 

iddia edilen diktatörlerin devrilmesi uluslararası aktörlerin bu değişimler 

karşısında yeni pozisyon almalarına sebep olmuştur. Bu bağlamda Obama 29 
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459Fawaz A. Gerges, 2013, s. 207. 
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Mayıs 2014 tarihinde ―Washington Askeri Akademisi‖nde yapmış olduğu 

konuşmasında, 3 Temmuz darbesi sonucu iktidarını kaybeden Muhammed 

Mursi‘nin döneminde durağan bir hal alan ABD-Mısır ilişkilerinin Mısır‘daki 

yeni yönetimi ile iletişim kurularak yeniden başlayacağını ifade etmiştir. 

Obama, Yeni Mısır yönetimi ile ABD‘nin kuracakları iletişimin ―İsrail ile 

mevcut barış anlaşmasının güvenlik çıkarları ve terörizme karşı mücadele‖ 

etrafında şekilleneceğinin altını çizmiştir.
461

 

Obama yönetimi için sürpriz olan Libya‘daki olaylar ise ABD için zorlu 

bir süreçtir. Bu süreçte Obama üçüncü ABD savaşına girmek istemedi, ancak 

müdahale etmeme pozisyonunu da alamadı. Özellikle ABD‘nde patlak veren 

tartışmaların çoğunda hem yeni muhafazakârlar hem de kendi partisinden 

liberal enternasyonalistler, isyancılardan yana bir tutum sergilediler.
462

 Buna 

karşın Obama, esnek bir pozisyon almayı tercih etti: ABD Libya‘daki olaylarda 

doğrudan bir askeri müdahalede bulunmaktansa Kanada, Norveç, Danimarka, 

İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, , Türkiye ve Yunanistan gibi NATO ülkeleri 

ile açık deniz ve hava operasyonları yapmış, karadan müdahaleyi ise isyancı 

gruplara bırakmıştır. Obama, BM ve NATO gibi uluslararası örgütleri harekete 

geçirerek Libya‘nın iç işlerine doğrudan müdahale etmemiştir. Libya‘da 

yaşanan süreçte kendisi geri planda kalarak Fransa‘nın lider olmasını 

sağlamıştır.
463

 Diğer taraftan ABD‘nin ―dünya liderliğinden‖ kurtulamayacağı 

ve ―Kaddafi‘nin gitmesi gerektiği‖ ifadesini zikretmiştir. Son şartı özünde, 
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erişilmiştir. 
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―rejim değişikliği‖ formülünün benimsenmemesi olarak yorumlandı ki bu, yeni 

muhafazakârların dikkatini çekmiştir. Buna ek olarak, Kaddafi‘nin iktidardan 

gönderilmesi gerekliliğini sağlamayan BM kararları ile çelişse de Libya 

ihtilafına yalnızca sivil halkı korumak için insani yardım görevine sınırlı 

müdahale etmiştir. ―Kaddafi‘nin ülkeyi terk etmesi‖ formülünün de Avrupalı 

NATO üyeleri tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesi nedeniyle, Libya iç 

savaşına askeri müdahaleleri, isyancıların tarafındaki askeri müdahalenin 

karakterini almaya başlamış ve bu durum sonucu, BM kararları tarafından 

verilen yetkilerin açıkça ihlal edilmesi Rusya ve Çin‘in sert tepkisine yol 

açmıştır.
464

 

Arap Baharı sonucu yaşananlar birçok ülke liderinin devrilmesiyle 

sonlanmıştır ancak Suriye‘de yaşanan kaos halen devam etmektedir. Suriye 

bölgede yaşanan Arap Baharında önemli bir yere sahiptir. Soğuk Savaş 

Döneminde SSCB bloğunda yer alan Suriye İran ile iyi ikili ilişkilere sahip bir 

ülkedir. Suriye, Hizbullah ve Hamas‘ı İsrail‘e karşı verdikleri mücadelede 

destekleyen ve etnik bir yapı ile yönetilen Baas rejimi sayesinde ayakta 

kalmaya çalışan bir ülkedir.  Suriye‘de bulunan Rus askeri üslerinin varlığı 

Obama‘yı sorunları çözmek için bölgesel inisiyatifler geliştirmek zorunda 

bırakmış ve diplomatik yolların öne çıktığı bir çözüm yolunun izlenmesini 

savunmak zorunda bırakmıştır. Ancak devam eden çözümsüzlük Obama‘yı 

2012 yılında diplomatlarını Suriye‘den çekerek Esad‘ın yönetimi bırakması 
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talebi ile geri adım attırmıştır.
465

 Obama Suriye‘ye doğrudan müdahale yolunu 

tercih etmeyip konuyu BM gündemine getirmiştir. Ancak Çin ve Rusya 

Suriye‘ye doğrudan müdahaleyi reddetmiştir.
466

   

Obama devam eden çözümsüzlüğü sona erdirebilmek için İslam 

Konferans Örgütü, Arap Ligi ve Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar gibi 

ülkeleri devreye sokmuş ve diplomatik çözümler üretmeye çalışmıştır. Ancak, 

Suriye‘de yaşanan etnik ve mezhep temelli bölünme, IŞİD ve El-Nusra gibi 

cihatçı örgütlerin varlığı, Çin ve Rusya‘nın ABD‘nin Suriye‘ye yönelik 

amaçladığı yaptırımları veto etmesi ve bölgesel dengeler Obama‘ya, Suriye 

olaylarında geri planda kalan bir ABD politikası uygulamak zorunda 

bırakmıştır. Obama, uluslararası faktörlerin öncül olduğu bir müdahale 

hedeflemektedir fakat bölge halklarının güvenliği için kurulacak uluslararası 

bir koalisyona liderlik edeceğini belirtmiştir.
467

   

Dolayısıyla Obama, Ortadoğu‘da Arap Baharı ile başlayan değişim 

sürecinde geri planda kalarak aktif rol almamıştır. Başlangıçta ABD, 

ayaklanmaları ve muhalif güçleri alenen desteklemiş ancak sonradan stratejik 

çıkarlarına hizmet eden pragmatik bir yaklaşım benimseyerek konumunu 

değiştirmiştir. ABD, saldırgan olarak görülen ya da stratejik çıkarları açısından 

önemsiz bulunan devletlerdeki sosyal ayaklanmaları desteklerken, müttefik 

olan ya da jeostratejik öneme sahip devletlerdeki sosyal ve siyasi değişimlere 
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kayıtsız kalmıştır.
468

 Örneğin ABD, Kaddafi‘nin devrilmesi için Libya‘daki 

ayaklanmaları desteklemişken, Arap Baharının demokratik olarak seçilmiş 

hükumetinin askeri kuvvetler tarafından yapılan bir darbe ile devrildiği 

Mısır‘da bunu yapmamıştır; ya da IŞİD‘in ortaya çıkışını takiben Suriye‘de 

ortaya çıkan muhalif güçleri desteklememiştir. Bu konuda bazı uzmanlar, 

ABD‘nin Arap Baharına yönelik dış politikasını ―hiçbir şey yapmama 

politikası‖ olarak değerlendirmiş ve ABD‘nin tarafsız kalıp Ortadoğu‘daki 

demokrasinin ve demokratik yönetimin gelişmesine yardımcı olmadığını 

savunmuşlardır.
469

 

Ortadoğu‘da Tunus, Mısır, Bahreyn, Yemen, Irak ve Fas‘ın ard arda ve 

çok hızlı cereyan eden olaylar nedeni ile Obama‘nın politikalarını 

konumlandırmak için fırsat ve zaman bulamadığı söylenebilir. Ancak 

Obama‘nın Suriye‘de 2011 yılında başlayıp halen devam eden olaylar 

karşısında da uzunca bir süre politika geliştirememiş olması çözümsüz geçen 

bu uzun sürenin bölgedeki dinamiklerin değişmesine ve tüm bölge ve dünyayı 

tehdit eden IŞİD gibi terör örgütlerinin oluşumuna zemin hazırlaması sebebi ile 

eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştur.
470

 Obama, Arap Baharının 

yaşattığı krizleri çözmek için ABD‘nin çıkarlarını koruyan ve askeri 
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müdahaleyi geri planda tutarak diplomasiyi ön plana çıkaran uzlaşmacı bir ekol 

ile hareket etmiştir.  

Buna paralel olarak Ortadoğu bölgesinde yaşanan ayaklanmalar ve 

2012 ABD başkanlık seçimleri sebebi ile iç siyaset ve muhalefetle uğraşmak 

zorunda olan Obama‘nın Arap Baharı sınavını başarılı bir şekilde veremediği 

de görülmektedir.
471

 ABD dış politikası karşılaştığı bu sorunları çözebilmek 

için değişime zorlanmaktadır. Başkan Obama Arap Baharı sonucu yaşanan 

ayaklanmalar karşısında kapsamlı bir strateji belirleyememiştir. ABD 

kamuoyunda oluşan görüşleri gözönünde tutatak temkinli ve son derece 

dikkatli davranan pragmatik bir politikacı profili oluşturmuştur.  Arap 

Baharının petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından dünyanın en kritik 

coğrafyasında yaşanması ve bölgedeki dengeleri bozması nedeni ile ABD‘nin 

politik tutumunun etkilenmesine sebep olmuş ve Obama doktrinleri ile yeniden 

şekillenmiştir. 

Başkan Obama‘nın, ikinci dönem başkanlık seçim kampanyasında 

ABD‘nin tüm dünyada hasar gören imajını iyileştirme ve yenileme vaatleri ile 

başlaması ABD kamuoyunun duygularını yakalamasına sebep olmuştur. 

Barışçıl söylemler ile halkın desteğini alan Obama, ABD dış politikasında 

askeri güç kullanımından kaçınmaya çalışmıştır.
472

 Başkan Obama Vietnam ve 

Irak savaşlarının maddi ve manevi sonuçlarını ve ABD‘ye olan maliyetlerini 

çok iyi bildiği için diğer ülkelerle birlikte hareket ederek ve bu hareketleri BM 

benzeri çok uluslu güçlerle birlikte alarak askeri güç kullanımını 

                                                
471Mehmet Ali Göngem, ―Arap Bahararı Karşısında ABD‘nin Tutumu‖, Sosyal Bilimler 

Dergisi, 2014, s. 2. 
472Göngem, a.g.m., s. 8.  
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meşrulaştırmayı hedeflemiştir. Sonuç olarak Obama Ortadoğu‘da yaşanan Arap 

Baharı karşısında şekillendirici ekolü benimseyerek siyasi bir tavır almıştır.
473

 

Obama uluslararası toplumun desteğini almak için bu tavrı benimsemiştir.   

Ortadoğu‘daki kitlesel halk gösterileri demokratik bir süreç olarak 

karakterize edilir. Bu bölgenin (dünyanın herhangi bir yerinde olduğu gibi) 

demokratikleşmesinde ABD‘nin çıkarlarını sürekli olarak vurgulayan Obama 

yönetimi, özellikle halkın isteğine ve iç taleplere dayanıyorsa, onları coşkuyla 

destekliyor gibi görünmüştür. Ama gerçekte, Washington‘un tepkisi tartışmalı, 

ihtiyatlı ve çoğu zaman beklemede kalmak idi.
474

 Bu ise çalkantılı ve 

öngörülemeyen Arap Baharının ABD çıkarlarıyla çelişen muhtemel 

sonuçlarından kaynaklanmıştır. Ekonomik faktörler bağlamında ise dünya 

petrol fiyatlarındaki artış ve demokratikleşme yoluna giren bazı ülkelerdeki 

ekonomik gerileme bunda etkilidir. Bu, 2008‘deki küresel finansal ve 

ekonomik krizle mücadeleye katılan Birleşik Devletler ve tüm Batı toplumu 

için ciddi sorunlar yaratmış Arap Baharı ise bu krizi sadece ağırlaştırmıştır.
475

 

 

 

                                                
473Göngem‘e göre (a.g.m. s. 4.) ABD dış politikasını şekillendiren üç temel yaklaşım 

bulunmaktadır; kontrolcüler, şekillendiriciler ve çekingenler. Şekillendiriciler ABD‘yi 
―dünya lideri‖ olarak görmekte ve ABD‘nin stratejik ortaklıklarla ve diğerleriyle beraber 

yol alması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu düşünce askeri gücü ikinci planda tutarak 

ekonomik-kültürel gücün ön planda olduğu ekoldür.  Clinton ve Obama bu dış politikayı 

benimsemişlerdir. Serbest piyasaya geçiş ve demokratikleşmeye yönlendirme ile Rusya‘nın 

NATO ile işbirliğine çekilmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti‘nin Dünya Ticaret Örgütü‘ne 

alınması bu ekol kapsamındadır.Obama dönemi ile imaj düzeltme çalışmaları kaba kuvvetin 

hegomonya için yeterli olmadığı rıza göstermeninde hegomonyayı sürdürmek için gerekli 

olduğu anlayışı ile sürdürülmüştür.  
474 Vladimir Sogrin, a.g.m., s. 67. 
475 A.g.m. 
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3.2.3. Suriye Krizi, IġĠD’in YükseliĢi ve Obama Yönetiminin 

Konumu 

 

Suriye, W. Bush döneminde şer ekseninde bir ―haydut‖ olarak 

nitelendirilen ve ağırlaştırılmış ekonomik yaptırımların uygulandığı bir ülke 

konumunda iken Obama dönemine gelindiğinde özellikle Obama‘nın seçim 

kampanyasında ABD‘nin Ortadoğu‘da arzu edilen barış ve istikrarın 

sağlanabilmesi için arabuluculuk görevini üstleneceği söylemlerinden yola 

çıkarak bu yaklaşımın ABD ve Suriye arasında ikili ilişkileri yeniden 

başlatabileceği ve bu durumun Esad için önemli bir fırsat olabileceği şeklinde 

değerlendirilmiştir.  

Tunus‘ta devlet başkanı Bin Ali‘nin yıkılmasını takiben Ocak 2011 

tarihinde Suriye‘de Baas rejiminden hoşnutsuzluk, kendini meydanlarda yakan 

vatandaşların eylemleri ve Beşar Esad yönetimine yönelik protestolar 

başlamıştı.
476

 Baas rejimine karşı gelişen Suriye‘deki ayaklanmalar dünyada ilk 

olarak Tunus ve Mısır devrimlerinin yani otoriter rejimlere karşı bir isyanı 

olarak değerlendirildi. 2011 Mart ayına gelindiğinde Arap coğrafyasında 

yaşanan diğer eylemler gibi Suriye‘de de yaşanan yolsuzluklar, insan hakları 

ihlaller ve sansürü sonlandırmak amaçlı kendiliğinden gelişen kitle gösterileri 

başlamıştı. Fakat kısa bir süre sonra güvenlik güçlerinin tepkilerinin 

acımasızlığı nedeniyle çok daha dramatik bir dönüş oldu. Gösteriler diğer 

protesto gösterilerini tetiklemiş olsa da, aynı Suudi Arabistan‘da olduğu gibi, 

                                                
476Amar Paul, Vijay Prashad, Dispatches from the Arab Spring: Understanding the New 

Middle East, Minneapolis, 2013, s. 279. 
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Suriye hükümeti de her şiddetli gösteri dalgasını şiddetin artmasıyla yanıtladı. 

Kurbanların sayısı aralıksız arttı ve 2011‘in sonlarına doğru, barışçıl protestolar 

rejim ve demokrasiyi elden geçirme taleplerine, silahlı isyancılara ve reform 

taleplerine evrildi. 2012 başlarında Şam hariç tüm önemli şehirlerin bütün 

mahalleleri muhaliflerde idi. Esad, tüm muhaliflerine karşı ordu gücünü 

kullanmış, ayrım gözetmeksizin tüm ―teröristleri‖ bombalamış ve Özel 

Kuvvetleri tarafından düzenlenen mezhepçi katliamlarla kendi Alevi cemaatini 

ve rejimini korumaya çalışmıştır. Sivil huzursuzluk olarak başlayan dalga kısa 

süre sonra anarşinin yaşandığı bir ortamına dönüşmüştür. Dahası bu 

ayaklanmalar, Suriye toplumunda hâlihazırda var olan dini gruplar arasındaki 

ayrışmanın daha da derinleşmesine,  muhalifler ve hükümet yanlısı gruplar 

arasında giderek askerileşen çatışmaların bir iç savaşa doğru evrilmesine neden 

olmuştur.  

Suriye‘de meydana gelen ayaklanmalar Obama yönetimi tarafından 

Arap Baharının Suriye uzantısı olarak değerlendirilmiştir. Afganistan ve Irak 

savaşlarının ABD‘ye verdiği ağır zararlardan dolayı ABD‘nin bir daha 

herhangi bir ülkeye askeri müdahalede bulunmama tavrı Suriye için de devam 

etmiş ve ABD Suriye‘de yaşanan iç savaşa dışarıdan bakışını korumuştur.
477

  

Bu açıdan bakıldığında Obama‘nın,  Arap Baharına hazırlıksız 

yakalanmış ve belirli bir politika izleyememiştir. Tunus, Mısır, Libya gibi Arap 

liderlerin devrildiği ülkelerdeki sonuçlar Obama‘nın Suriye‘de yaşanan 

gelişmelere temkinli yaklaşmasına ve mesafeli durmasına da sebep olmuştur. 

                                                
477―President Obama‘s speech on U.S. Policy in Middle East and North Africa‖, U.S. 

Department of State, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/05/163791.htm, 19 Mayıs 

2011, 30 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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Ancak bölgede yaşanan sivil ölüm sayısının giderek arttırığını duyuran 

haberlerinin artması uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmış ve Obama 

Ağustos 2011‘de Esad‘a istifa çağrısı yapmıştır.
478

 Obama her fırsatta 

Ortadoğu‘da yaşanan sorunlara doğrudan bir askeri müdahale yapılmayacağını, 

bunun yerine yerel güçlerin eğitilerek sorunlarını kendileri çözmesi gerektiği 

hususundaki fikirlerini yineleyerek kendi meseleleri ile baş başa bırakmıştır. 

Obama‘nın bu stratejisini ilerleyen süreçte de uyguladığı görülmektedir. Bu 

sebepledir ki,  Obama, Suriye‘deki krize yönelik çözüm arayışlarında geri 

planda kalarak BM, Arap Birliği gibi kurumları devreye sokmuştur ve ABD, 

bölgede çatışma halindeki muhaliflere sadece lojistik destek sağlamakla 

yetinmiştir.
479

  

Suriye‘de bitmek bilmeyen bu istikrarsız ve çatışma ortamı bölgede 

IŞİD gibi güçlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve Obama‘nın Suriye 

politikasını başka bir boyuta taşımıştır. IŞİD‘in bölgede bir tehdit olmaya 

başlaması ABD ve koalisyon güçlerinin havadan saldırılara başlamasına sebep 

olmuştur. Havadan saldırıların gerçekleşmesi için Türkiye‘nin İncirlik Üssü 

koalisyon güçlerine açılmış ve bu durum Rusya‘nın da harekete geçerek 

Suriye‘de operasyonlara başlamasına sebep olmuştur. Rusya, Suriye‘nin bu 

müdahalede yalnız kalmasına izin vermemek ve Rus askeri üssünün bulunduğu 

Lazkiye‘nin Rusya için stratejik önemi nedeniyle önemli bir hamlede 

bulunmuştur. Bu olay Soğuk Savaş döneminden beri ilk defa iki büyük süper 

gücü karşı karşıya getirmiştir. Ancak Obama yönetimi son zamanlarında Rusya 

ile ilgili bir kriz yaşamak istemediği Dış İşleri Bakanı John Kerry‘nin Rusya ile 

                                                
478Martin Chulov, Chris McGreal, 2011. 
479 Jeffrey Goldberg, 2016, s. 70-90. 
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koordineli hareket edecekleri söylemlerinden anlaşılmaktadır.
480

 Zira 

Obama‘nın son döneminde ABD‘yi Ortadoğuda zor durumda bırakacak 

kararlar almak istemediği görülmektedir.  

Bu gelişmelerden sonra önemli kazanımlar elde edemeyen ve sivilleri 

koruyamayan nispeten laik ve ılımlı muhalefet zayıflamış, moral ve halk 

desteğini yitirmiştir. Bu dağınıklıktan kâr elde eden tek grup El Kaide ile 

bağlantısı olan radikal Sünni İslamcı milislerdir: Suudi Arabistan ve Körfez 

sempatizanları tarafından finanse edilen Nusra Cephesi, İslam Cephesi ve 

Ortadoğu, Avrupa ve hatta ABD‘nin her tarafından binlerce cihat gönüllüsü 

tarafından desteklenen IŞİD. Bu örgütler özellikle Kuzeydoğu Suriye‘de, 

Taliban benzeri emirlikleri kurarak geniş toprakları işgal etmeyi başardılar. Bu 

aşırılıkçı, yayılmacı ve ideolojik yapılar Batı‘nın kendi dış politik tutumlarının 

bir sonucudur.
481

 Ortadoğu devlet sistemini BM ilkeleri, demokrasi ve insan 

hakları ile birlikte reddeden ve tüm dünyaya yayılmaya, Ortadoğu ve Batı‘ya 

karşı bir tehdit oluşturmaya söz veren bu yapıları Obama yönetimi de (diğer 

batılı ülkeler ve Türkiye gibi) yeniden değerlendirmek zorunda kalmış ve 

İslamcı muhalif hareketin kendisi için daha kötü bir güvenlik tehdidi olduğunu 

görmüştür. 

Bu tehditlerden en büyüğü IŞİD‘in ortaya çıkışı Ortadoğu siyasetinde 

yeni bir dinamik oluşturmuştur. Örgütün hilafet ilan etmesi, bölgedeki 

                                                
480 Michael R. Gordon, ―Kerry Arrives in Russia for Talks With Vladimir Putin on 

Cooperation‖, New York Times, https://www.nytimes.com/2015/05/13/world/europe/vladimir-

putin-john-kerry-russia-sochi-ukraine-syria.html, 12 Mayıs 2015, 31 Ekim 2018 tarihinde 

erişilmiştir. 
481 Yarı devlet olarak da bilinen proto-devlet, kurumsallaşmış ve/veya egemen devleti temsil 

etmeyen politik bir varlıktır. Bkz. Brynjar Lia, ―Understanding jihadi proto-states‖, 

Perspectives on Terrorism, 2015, s. 31-41. 
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hegemonik dengenin bozulmasından korkan ABD‘de ciddi endişeler 

doğurmuştur. Nisan 2016‘dan itibaren IŞİD, Irak ve Suriye‘deki çeşitli önemli 

bölgeleri etkisi altında tutmayı başarmış ve nüfuzunu diğer bölgelere yayma 

tehlikesi arz etmiştir. ABD‘nin liderliğinde yürütülmüş olan IŞİD karşıtı askeri 

harekât en başta önemli gelişme kaydetmişse de Suriye ve Irak kara kuvvetleri 

bu tehdit ile gerektiği gibi mücadele edebileceği askeri eğitime ve kaynağa 

sahip olmadığı için, durum kırılganlığını korumuştur.  

Tehdit seviyesinin yanı sıra, ABD‘nin IŞİD‘e karşı olan dış politikasını 

etkileyen bir takım başka unsurlar da vardır. İlk unsur, IŞİD‘in ya da başka bir 

gücün Ortadoğu‘da yayılmasını engelleyebilecek küresel bir gücün olmayışıdır. 

IŞİD‘in masum insanlara karşı uyguladığı vahşete rağmen, BM dâhil hiçbir 

uluslararası organizasyon bunu önlemeye ve cezalandırmaya yönelik adım 

atmamıştır. İkinci önemli unsur IŞİD‘in, ABD‘nin bölgedeki çıkarlarına zorluk 

çıkarabilecek miktarda askeri güce sahip olmasıydı. IŞİD savaşçılarının sayısı 

20.000 ile 200.000 arasında değişmekteydi.
482

 Eylül 2014‘te CIA, IŞİD için 

savaşan cihatçıların sayısının 20.000 ile 31.500 arasında değişebileceğini ifade 

etmiştir ki bu rakam teşkilat tarafından daha önceden tahmin edilenin üç 

katıdır.
483

 Bağdat‘taki bir başka kaynağa göre IŞİD‘e Ağustos 2014‘ten itibaren 

yaklaşık 100.000 savaşçının katıldığı dile getirilmiştir.
484

 Ek olarak IŞİD çok 

sayıda silaha sahip idi; bu silahlar, Suriye iç savaşı ve Irak‘taki ilerleyişi 

                                                
482 Daveed Gartenstein-Ros, ―How Many Fighters Does The Islamic State Really Have?‖, War 

on the Rocks, https://warontherocks.com/2015/02/how-many-fighters-does-the-islamic-state-

really-have/, 9 Şubat 2015, 31 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
483Jim Sciutto et.al., ―ISIS can ‗muster‘ between 20,000 and 31,500 fighters, CIA says‖, CNN, 

from http://www.cnn.com/2014/09/11/world/meast/isis-syria-iraq/, 12 Eylül 2014, 31 Ekim 

2018 tarihinde erişilmiştir. 
484Riyadh Mohammed, ―Islamic state expands: Up to 100,000 people have joined, experts say‖, 

Mashable, http:// mashable.com/2014/08/26/100000-people-join-islamic-state/, 26 Ağustos 

2014, 31 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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esnasında ele geçirilmiştir. Silahları arasında taarruz tüfekleri ve makineli 

silahlar, karadan havaya füzeler, uçaksavarlar, tanksavarlar, askeri araçlar, 

muharebe tankları ve dahası bulunmaktaydı. IŞİD‘in uzun bir mücadeleden 

sonra Ramadi şehrini ele geçirebilmiş olması aynı zamanda üstün kara gücünün 

sağlam bir göstergesiydi.  

ABD‘nin IŞİD‘e karşı olan dış politikasını etkileyen üçüncü unsur, 

IŞİD‘in eline fırsat geçtiğinde ABD‘nin stratejik çıkarlarına saldıracak olması 

şüphesidir. Bu endişeler Obama ve diğer hükumet üyeleri tarafından IŞİD‘in 

anti-Amerikan propagandası vurgulanarak sık sık dile getirilmektedir. Başkan 

Obama IŞİD‘e dair yaptığı bir ulusa sesleniş konuşmasında, ―Başıboş 

bırakılması durumunda bu terörist organizasyonlar ABD dâhil olmak üzere o 

bölgenin ötesine doğru genişleyen bir tehdit haline gelebilir. Anavatanımıza 

karşı henüz özel bir komplo tespit etmiş değiliz ancak IŞİD liderleri ABD‘ni ve 

müttefiklerimizi tehdit etmişlerdir‖ demiştir.
485

 Ek olarak IŞİD, ABD‘nin 

bekasına karşı acil bir tehdit teşkil etmese bile, bölgedeki güç dengesine karşı 

bir tehdit olmaya devam etmektedir ki bu da ABD‘nin jeostratejik çıkarlarına 

doğrudan etki etmektedir. 

Buna karşın Obama, ABD stratejisinin IŞİD‘e karşı olan dört önemli 

maddesinin ana hatlarını çizmiştir.
486

 Birincisi, ABD, karada IŞİD‘e karşı 

savaşan yerel kuvvetlere olan desteğini artırmıştır. Obama bu amaçla Haziran 

2014‘te birkaç yüz Amerikalı askeri uzmanın Irak güvenlik güçlerine en iyi 

şekilde nasıl yardım edileceğini değerlendirmeleri için Irak‘a konuşlandırılması 

                                                
485 ―Statement by the president on ISIL‖, The White House Office of the Press Secretary, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-

1, 1 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
486

The White House Office of the Press Secretary, a.g.m. 
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emrini vermiştir. Irak ve Kürt kuvvetlerinin eğitilmesi ve bunlara istihbarat ve 

ekipman sağlanması amacıyla ayrıca 475 kişilik bir birliğin daha konuşlanması 

sağlanmıştır. Ek olarak, Başkan, Sünni toplulukların kendilerini IŞİD‘in 

tehditlerinden koruyabilmelerini sağlamak için Ulusal Muhafız Birimlerinin 

oluşturulması açısından Irak‘ın çabalarına destek vereceğini açıklamıştır.
487

 

İkinci olarak ABD, IŞİD teröristlerine ve ABD‘yi tehdit eden diğer tüm terör 

örgütlerine karşı sistematik hava harekâtları düzenlemeye devam etmiştir. Bu 

stratejinin üçüncü unsuru şöyleydi; ABD, IŞİD‘in saldırılarını engellemek için 

kendi terörle mücadele kabiliyetlerine güvenmeye devam etmekteyken, önemli 

meseleler ile ilgili devlet ortakları ve uluslararası organizasyonlar ile işbirliği 

yapmaya devam edecekti; bu, IŞİD‘in finansal kaynaklarının kesilmesi, 

istihbaratın iyileştirilmesi, savunmaların güçlendirilmesi ve yabancı 

savaşçıların bölgeye girip çıkmasının kısıtlanmasını içermektedir. ABD‘nin 

IŞİD‘e karşı stratejisinin son unsuru ise terör örgütleri tarafından yerlerinden 

edilen farklı toplumlardan oluşan masum sivillere insani yardım sağlamaktır.  

ABD birliklerinin Aralık 2011‘de tamamen geri çekilmesi IŞİD‘in 

ortaya çıkıp yayılması için fırsatlar doğurmuştur, bu durum aynı zamanda 

Obama yönetiminin sorumluluğu üzerinden atma stratejisi olarakda 

değerlendirilebilir. ABD, birlikleri geri çekerek bölgesel meselelerle doğrudan 

ilgilenme sorumluluğunu Irak ve diğer bölgesel devletlere yüklemiştir ki buna 

IŞİD gibi terörist organizasyonları zapt etmek de dâhildir. Başkan Obama bu 

yaklaşımı 2014 yılında yine tekrarlamıştır: ―IŞİD‘i çözmek ve tamamen yok 

                                                
487 ―Statement by the President on Iraq‖, The White House,  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/08/09/statement-president-iraq, 9 

Ağustos 2014, 31 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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etmek sadece bizim savaşımız değildir. ABD gücü belirleyici bir fark ortaya 

koyuyor olabilir ancak Iraklıların kendileri için yapmaları gereken şeyleri biz 

yapamayız ya da bölgeyi güvene alarak Arap ortaklarımızın yerini 

alamayız‖.
488

 Bu strateji ABD Merkez Komutanlığının IŞİD‘e karşı askeri 

harekâtında belirtilmiştir ki bu strateji çoğunlukla Irak kuvvetlerinin IŞİD ile 

doğrudan savaşmasına bağlıdır. Ancak Irak, IŞİD‘i zapt etme yükünü 

taşıyamayacak kadar zayıf olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak ABD, IŞİD ile 

başa çıkmak için başka yollar aramaya zorlanmıştır. Ortadoğu‘daki bu aktör 

kalabalığı içinde, iki diğer bölgesel devlet -İran ve Suriye- IŞİD ile başa 

çıkmak açısından çıkarlarını ABD‘nin çıkarları ile birleştirmişlerdir. Irak‘ın 

bekasına yönelik doğrudan bir tehdit olmasının yanı sıra, IŞİD aynı zamanda 

Suriye ve İran‘ın da bölgesel egemenliğine doğrudan bir tehdit teşkil 

etmektedir.  

Buna rağmen ne Suriye ne de İran, IŞİD‘i zapt etme sorumluluğunu 

ABD‘ye iki sebepten dolayı devredemezdi. İlki IŞİD, ABD‘nin egemenliğine 

doğrudan bir tehdit değildi ve ikincisi IŞİD‘in hızlı ilerleyişi, İran ve Suriye‘ye 

sorumluluğu üstlerinden atmak için yeterli zamanı tanımamıştı. Bu 

sorumluluğu devretme fırsatına karşın ABD, IŞİD‘e karşı Suriye ile işbirliği 

yapmayacağını alenen açıklamıştır. Bu bağlamda ABD, Suriye‘de politik bir 

çözüme ulaşabilmek için Esad‘ın yönetimi bırakması gerektiğini ifade ederken, 

İran ise en yakın müttefikinin yönetimde kalmasını istemekteydi.
489

 İran‘ın 

Suriye‘deki rejimin değişmesini istememesindeki en önemli etkenlerden biri 

                                                
488

The White House, a.g.m. 
489 Scott Wilson, Joby Warrick, ―Assad must go, Obama says‖, Washington Post, 

https://www.washingtonpost.com/politics/assad-must-go-obama-

says/2011/08/18/gIQAelheOJ_story.html?noredirect=on&utm_term=.ff30135c9a84, 18 

Ağustos 2011, 31 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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Hizbullah‘a silah gönderilebilmek için Suriye‘yi ana geçiş yolu olarak 

kullanmasıydı. Hizbullah, Suriye ve İran‘ın İsrail‘e karşı destekleyeceği terör 

faaliyetleri ve bölgesel amaçlarından dolayı faydalandığı bir örgüttür.
490

 İran, 

Esad‘ın kendisine karşı kullanılacak son cephe olduğunu belirtmektedir. ABD 

kaynakları İran‘ın Suriye rejimine finans desteği sağladığı ve silah yardımı 

yaptığını aynı zamanda Hizbullah ve Suriyeli olmayan Şii savaşçılar bulduğunu 

rapor etmişlerdir.
491

 Bununla birlikte bazı uzmanlar İran‘ın Irak‘ta Maliki‘yi 

devirdiği için Esad‘ı istemediğini ifade etmektedir.
492

  

Sonuç olarak Obama, ABD‘nin dış politikasını dönüştürme sözü ile 

başkanlık koltuğuna oturmuş, savaş yerine barış, çatışma yerine işbirliği, 

yoksulluk yerine refah, eşitsizlik yerine eşitlik ve karamsarlık yerine umut vaat 

etmişti. Obama ABD‘nin başkanı olduğunda, Latin Amerika‘dan Avrupa‘ya ve 

Ortadoğu‘ya ve hatta Asya‘nın Pasifik kıyısına kadar herkes, onun bir ―Bush 

karşıtı‖ olmasını bekledi. Zira selefinin arkasında kötü bir izler olan bir dönem 

ve çok fazla kan kalmıştı. Ancak Obama bir ―anti-Bush‖ haline gelmedi; onun 

devamı oldu. Obama‘ya verilen Nobel Barış Ödülü için yapılan açıklamada 

onun ―uluslararası diplomasiyi ve insanlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek 

için olağanüstü çabalar‖
493

 gösterdiği açıklaması, politik bir yorumdan öteye 

geçememiştir. Zira Obama‘nın Nobel Komitesi‘ne hayranlık uyandıran 

                                                
490 Daniel L Byman, ―Proxy Power: Understanding Iran‘s Use of Terrorism‖, Brookings, 

https://www.brookings.edu/opinions/proxy-power-understanding-irans-use-of-terrorism/, 26 
Eylül 2006, 2 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
491Will Fulton, Joseph Holliday, Sam Wyer, ―Iranian Strategy in Syria,‖ Institute for the 

Study of War, May 2013. 
492 Juan Cole, ―Iraq Adopts Iran's Backing of Assad‖, The Ġran Primer, 

https://iranprimer.usip.org/index.php/blog/2011/aug/24/iraq-adopts-irans-backing-assad, 24 

Ağustos 2011, 31 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir. 
493―The Nobel Peace Prize 2009 was awarded to Barack H. Obama "for his extraordinary 

efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples", Nobel 

Prize, https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2009/summary/, 2009, 17 Kasım 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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―çabaları‖, Bush yönetiminin niyetlerinden çok farklı değildir. Şimdiye kadarki 

ana fark politikaların/doktrinlerin sunumunda olmuştur. Obama‘nın Nobel 

Ödülü‘nün verilmesinden sonra yaptığı konuşmada, ―sadece iyi niyetler ile 

dünyadaki kötülüğün ortadan kaldırılamayacağını‖
494

 ifade etse de gelinen 

süreçte yapılanların yapılmamış olması tercih edilecek durumdadır. Öyle ki 

Obama Doktrini olarak adlandırılan dış politika doktrini, tıpkı kendinden önce 

gelenlerinki gibi, kendi hedeflerini ve davranış kalıplarını dikte eden realitenin 

ve dünya siyasetinin kısıtlamalarına yenik düşmüştür. Uluslararası sistemin 

anarşik durumu, diğer devletlerin ABD‘nin stratejik çıkarlarına zarar 

verebilecek ya da bunları yok edebilecek askeri kabiliyetlere sahip olması, 

diğer devletlerin askeri güçlerini ABD‘ye karşı kullanabileceği korkusu ve 

şüphesi, algılanan ya da reel bir tehditle başa çıkmanın rasyonalitesi ve devletin 

hayatta kalma içgüdüsü, ABD‘yi diğer devletlerden korkmaya ve göreli gücünü 

diğer devletlerinkine nispeten artırarak kendi yağında kavrulmaya itmiştir.
495

 

ABD‘nin diğer devletler karşısındaki göreli askeri kabiliyetlerinde ve coğrafi 

konumunda bir değişiklik olmadığı sürece, ABD dış politikasının stratejik 

çıkarlarında ve bunları gerçekleştirme stratejilerinde büyük değişiklikler 

yaşanmayacaktır.
496

 Başkan Obama‘nın yaptığı şeyin, bir yüzyıldan daha fazla 

bir süre önce Başkan Teddy Roosevelt‘in önerdiği şeyden pek de farklı 

                                                
494―Barack Obama Nobel peace prize acceptance speech‖, The Guardian,  

https://www.theguardian.com/world/2009/dec/10/barack-obama-nobel-acceptance-speech, 

10 Aralık 2009, 17 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
495 Bledar Prifti, a.g.m., s. 153. 
496 Bledar Prifti, a.g.m. 
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olmamasının sebebi budur: yumuşak konuş ve büyük bir sopa taşı: böylece yol 

kat edersin.
497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
497 Chistopher Gelpi, Peter D. Feaver, ―Speak softly and carry a big stick? Veterans in the 

political elite and the American use of force‖, American Political Science Review, 2002, s. 

779-793. 
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BÖLÜM DÖRT: IġĠD VE ULUSLALARARASI HUKUK 

 

Çalışmanın bu bölümünde IŞİD‘in kronolojik analizi yapılarak, ―IŞİD 

devlet midir?‖ sorgulaması uluslararası hukuk bağlamında tartışılmıştır. Bu 

sebeple IŞİD‘in oluşumun süreci, örgüt yapısı ve ideolojisi irdelenmiştir. 

 

4.1. IġĠD Paradigması 

 

Türkçe, Arapça ve İngilizce birçok kısaltması olan ve yaygın 

kullanımıyla IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) olarak kullanılan örgütün adı 

zaman içerisinde birkaç kez değişmiştir.
498

 Arapça adı ―Ad-Davla Al-Islāmiyya 

fi al-Irāq wa-sh-Shām‖dır. İlk olarak ―Tevhid ve Cihat Örgütü‖ (Cemaat el-

Tevhid vel-Cihat) ismiyle kurulan örgüt kurulduğu günden itibaren farklı 

isimler kullanmıştır. ―Irak el Kaide‘si‖ (AQI) veya ―Tanzim Kaidat el-Cihat fi 

Bilad el Rafidayn‖ ismi 2004 Ekim ayından itibaren kullanılmıştır.
499

 Ocak 

2006 tarihinde birkaç küçük grupla birleştikten sonra ―Mücahidin Şûra 

Konseyi‖ ismini kullanmış daha sonra Ekim 2006 tarihinde ise örgütün ismi 

―Irak İslam Devleti‖ (IİD) olarak değiştirilmiş ve 8 Nisan 2013 tarihinde ―Irak 

                                                
498Ünal Bayraktar, ―Arap baharı sonrası Ortadoğu‘daki statüko karşıtı yapılanmaların 

Türkiye‘nin güvenlik stratejilerine etkileri‖. Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası 

ĠliĢkiler Yüksek Lisans Tezi, 2015. 
499Aaron Y. Zelin, ―The Return of Sunni Foreign Fighters in Iraq‖, Washington Institute, 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-return-of-sunni-

foreignfighters-in-iraq, 12 Haziran 2014, 19 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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ve Şam İslam Devleti‖ (IŞİD) ismini almıştır.
500

 29 Haziran 2014 tarihinde 

örgütün sözcüsü Adnani‘nin, Ebu Bekir el-Bağdadi adına hutbe okutması ve 

Hilafeti ilan etmesinden sonra örgütün adı ―İslam Devleti‖ olarak kalmıştır.
501

 

IŞİD yabancı kaynaklarda, ISIS (Islamic State of Iraq and Al-Sham), ISIL 

(Islamic State of Iraq and Levant) ILİD (Irak ve Levant İslam Devleti), AQI 

(Al-Quaide of Iraq), IS (Islamic State), DAESH (Dawlat Al-Islamiyah f‘al-Iraq 

Wa Belaad Al-Sham) isimleriyle de kullanılmaktadır.
502

 Ancak, Türkiye‘de 

yaygın olarak IŞİD kullanıldığı için çalışmada da IŞİD ismi kullanılmıştır. 

Bu bağlamda IŞİD paradigması, sadece dünya düzeninin bilindik 

prensiplerinin değil, aynı zamanda bazı temel uluslararası ilişkiler 

kategorilerinin yok edildiği bir dönemde küresel gelişmenin en karmaşık ve 

tartışmalı sorunlarının özüdür. Yeni bir şiddet dalgası, İslami Halifeliği 

oluşturma ve şeriatın temellerine geri dönme hedefini ilan eden bu 

gruplaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte Ortadoğu bölgesinin zaten kırılgan 

olan doğasının yeniden sarsılmasına neden oldu. IŞİD‘in ekranlarda ve 

medyada hızla yaygınlaşması, çeşitli raporlarda ve tartışmalarda tarihsel 

kökeni, bağlantıları, mücadele yöntemleri, hedefleri ve finansmanı, savaş 

taktikleri ile ilgili analizleri çeşitli söylentilere ve yargılara yol açmıştır. Bu 

                                                
500Bilgay Duman, ―Irak İslam Devleti ve El-Nusra Cephesi Birleşiyor mu?‖, Ortadoğu 

Stratejik AraĢtırmalar Merkezi,  http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=4407, 12 

Nisan 2013, 19 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
501Bkz. Elliot Friedland, ―The Islamic State‖, Clarion Project, 2015; Oliver Holmes, ―Al 

Qaeda breaks link with Syrian militant group ISIL‖, Reuters, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-qaeda/al-qaeda-breaks-link-with-syrian-

militant-group-isil-idUSBREA120NS20140203, 3 Şubat 2014, 20 Kasım 2018 tarihinde 

erişilmiştir; Charles Lister, ―Profiling the Islamic State: Report No 13‖, The Brooking 

Institution, 2014. 
502 Tharoor Ishaan, ―The ISIS or ISIL? The Debate over what to Call Iraq's Terror Group‖, 

Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/06/18/isis-or-

isil-the-debate-over-what-to-call-iraqs-terror-group/?utm_term=.6084476b2f35, 18 Haziran 

2014, 20 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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bağlamda IŞİD paradigması çalışmanın bu bölümünde hem kendi içinde hem 

de uluslararası yönü ile analiz edilmiştir. 

 

4.1.1. IġĠD’in Ġdeolojisi 

 

Soğuk Savaş‘ın sona ermesinden ve SSCB‘nin çökmesinden sonra 

dünyadaki değişimlerin bir sonucu olarak, Arap-Müslüman dünyasında bir dizi 

sekülerleşmiş rejim, hem Batı hem de iç İslami muhafazakâr muhalefet 

karşısında müttefiksiz kaldı. Bunun sonucu Afganistan‘daki rejimlerin çöküşü, 

Güney Yemen sorunu, Irak‘taki gücün deformasyonu, sol ve laik partilerin 

genel olarak zayıflaması, yeni siyasi eğilimler ile nüfuzlarının daralmasına 

sebep oldu. Komünizm ideolojisinin geri çekilmesi, Ortadoğu‘daki İslamcılara 

geleneksel olarak karşı çıkan her türlü solcu, Pro-Marksist harekete ve gruba 

darbe vurdu. Sonuç olarak, mevcut düzene olası bir sol alternatif reddedildi. Bu 

güçlerin ayrılmasından sonra ortaya çıkan ideolojik boşluk, temel olarak 

aşırılık yanlıları da dâhil olmak üzere dini hareketlerle doldu. Rejimler bu 

süreçte bazen muhaliflerinden tezler ve argümanlar ödünç aldılar ve dini kılıf 

ile vatandaşlarının sosyal çıkarlarını korumaya yönelik politikalar 

geliştirdiklerini iddia ederek demokrasi yerine otokratik bir yönetim tarzı 

benimsediler. Bu genel çerçeveden doğan IŞİD sorunsalının ortaya 

çıkmasındaki en temel düşünsel faktörler Selefizm ve bunun bir sonucu olarak 

düşünülebilecek cihat anlayışıdır. 
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4.1.1.1. Selefizm ve Tekfir 

 

IŞİD‘in aşırılık yanlısı ideolojisi, skolastik Selefizm
503

 ve diğer İslami 

hareketlerin kademeli olarak bütünleşmesinin bir sonucu olarak görülebilir. 

Selefiliğin iki farklı yüzü olduğu söylenebilir. Birincisinde insanla ilintili her 

konu dini kaynaklarda (Kuran, Sünnet, Şeriat) bulunabilir. Bu İslam‘ın ilk 

döneminde yaşanmış bir düşünce sistemidir. Diğeri ise İslam‘ın temel 

kaynakları haricindeki kaynakları kabul etmeyen (dolayısıyla akıl kaynağını 

öteleyen) bu kaynaklarda var ise kabul edilebilecek yok ise ve hatta insanın 

iyiliği ve kolaylığı için dahi olsa reddedilecektir. İbni Teymiyye de kendi 

döneminde artan Yunan felsefesine tavır almak maksadıyla İslam içerisindeki 

şeylerin kabul edilmesi gerektiğini, bunun için de İslam‘ın ilk 

dönemindekilerin ve o zamanki kuralların aynen örnek alınması gerektiğini 

savunur.
504

  

Bu bağlamda IŞİD ideolojisinin dayandığı aşırılık yanlısı dini 

kavramların çoğu, 1970‘lerde Suudi Arabistan‘da El-Sahva hareketi (İslami 

Uyanış) ve Mısır‘da ve diğer bazı ülkeler de benzer hareketlere dönüşen 

fikirlerin mücadelesinde başlar. Bu ülkelerde Müslüman Kardeşler‘in 

felsefesine odaklanan, İslam çatısı altında Selefi fikirlerin ve kitlesel siyasi 

faaliyetlerin etkileşimi, günümüzde etkisi hissedilen politik ve ideolojik 

eğilimleri hayata geçirmiştir. Müslüman Kardeşler‘in Selefizm ve İslamcılık 

                                                
503

Selefizm, gelenekselcilik ya da köktencilik, İslâm'da bir eğilimdir; asıl temyiz, ilk Müslüman 

toplumunun yaşam tarzına ve temellerine, ortodoks İslami geleneğe, 1. yüzyılın İslâmına, 

etnik, kültürel ve diğer inovasyonlardan arındırılmaya (Batı ile ilişkiler dahil) geri dönüştür. 

John Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, Oxford, 2004, s. 275. 
504 İbn Teymiyye, El–Munteka: ġiilik ve Mahiyeti, Ankara, 2014. 
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fikirlerinin karışıklığı 2011 Arap Baharı olayları sonrasında hızlandı ve 

geleneksel dini kurumların nüfusun taleplerine ve memnuniyetsizliğine yeterli 

bir karşılık verememesi gerçeğinin yarattığı boşluğu doldurdu. IŞİD ve diğer 

İslamcı ve cihatçı gruplar, İslam‘ın toplumdaki rolüne ilişkin kavramlarını 

somutlaştırmak için durumdan yararlandılar.
505

 

Suudi Arabistan‘da ve Mısır‘da, geleneksel Selefizm ve siyasal İslam‘ın 

birliği yeni bir Selefizm biçimini hayata geçirdi; bu, bir yandan, bu hareketlerin 

her ikisinden de etkilendi diğer taraftan da bu hareketleri eleştirdi.
506

 Siyasi 

İslam daha muhafazakâr hale geldi ve Selefizm politize edildi. Birçok 

durumda, Selefi kavramlar öncekinden büyük ölçüde farklı bir yorum aldı ve 

onları amaçlarına göre uyarlayan yeni bir dindar entelektüel kuşak tarafından 

kullanıldı. Suudi Arabistan‘da, Al-Sahwa hareketinin yeni nesil üyeleri Nejdi 

okulunun -Vahhabi dini enstitüsünün ve en yüksek Vahhabi din adamlarının-  

düşünce yapısından uzaklaştı.
507

 

Tekfir, başka bir deyişle diğer Müslümanları imansızlık veya 

inançsızlık ile suçlamak, yaygın bir uygulama haline geldi. İlk olarak 1960‘lı 

yıllarda Mısır‘da, daha sonra 1990‘larda, ilk Körfez Savaşı‘ndan sonra, 

Afganistan‘daki cihat gazileri, Suudi Arabistan‘ı Batı koalisyonunun birlikleri 

için topraklarını açmakla ve daha sonra Irak‘ın cumhurbaşkanı ve ulusal lideri 

Saddam‘a karşı onlara savaşta destek vermekle suçladı.
508

 Bu sürece paralel 

                                                
505 Fawaz A. Gerges, ISIS: A History, New Jersey, 2017. 
506Stephane Lacroix, George Holoch, Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in 

Contemporary Saudi Arabia, Cambridge, 2011. 
507 Aydın Bayram, "The Rise Of Wahhabi Sectarianism And Its Impact In Saudi Arabia." 

Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, s. 245-262. 
508 Gilles Kepel, ―The origins and development of the Jihadist movement: From anti-

communism to terrorism‖, Asian Affairs, 2010, s. 91-108. 
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olarak başka bir süreç devam ediyordu ve Selefi ideallerin artan etkisi 

Müslüman Kardeşler‘in Selefizme yönelmesine yol açtı.
509

 

1950‘ler ve 1960‘larda Mısır‘da Müslüman Kardeşler‘in liderlerinden 

biri olan Seyyid İbrahim Kutub, tüm yaşam alanlarını kucaklayan bir ideoloji 

yaratmak için Selefi idealleri benimsedi.
510

 Kapitalizm, komünizm ve pan-

Arabizm de dâhil olmak üzere tüm ideolojilerin başarısız olduğuna ve modern 

dünyada ayakta kalan tek sistemin İslamiyet olduğuna inanıyordu.
511

 Kutub, 

İslam‘ı toplum için tek doğru yol olarak değerlendirdi (Hâkimiyet kavramı, 

yani Allah‘ın yüce gücünün egemenliği) ve İslam toplumuna mevcut toplumsal 

yapıyı reddetme ve değişim sürecine öncülük etme çağrısında bulundu.
512

 

Kutub, İslami şovenizm ve milliyetçiliği ilan eden, modern İslam 

toplumunun ve mevcut siyasi rejimlerin birçok yönünü reddeden bir siyasi 

ideoloji önermiştir. Muhafazakâr fikirlere yönelmiş ve bu fikirler, İslami hayat 

tarzının anlaşılmasından sapan görüşlerin reddedilmesiyle karakterize edilen 

bir politik ideolojinin temeli olmuştur.
513

 Bu bağlamda IŞİD, yerel halkın 

gerçek İslam inancına döndürülmesi gerektiğine ve bir Müslümanın, geleneksel 

suçlamalara uymaksızın, bu suçlamaların kanıtlanması gerektiğine inanmadan, 

bir başka Müslümanı mürtet (dininden dönmüş kimse) olarak suçlayabileceğine 

inanmaktadır.
514

 IŞİD liderleri de, Kutub‘un Müslümanların gerçek İslam‘dan 

                                                
509Hossam Tammam, ―The Salafization of the Muslim Brothers: The Erosion of the 

Fundamental Hypothesis and the Rising of Salafism Within the Muslim Brotherhood; The 

Paths and the Repercussions of Change‖, Bibliotheca Alexandrina, 2011, s. 6-8. 
510Sujata Ashwarya Cheema, ―Sayyid Qutb‘s Concept of Jahiliyya as Metaphor for Modern 

Society‖, Islam and Muslim Societies, 2006. 
511Hossam Tammam, 2011. 
512

 Hatice Kınık, Teolojik Selefizmden sosyolojik Selefizme dönüşüm Muhammed b. 

Abdilvehhab ve Seyyid Kutub örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezi, 2005. 
513Hossam Tammam, 2011. 
514Hossam Tammam, a.g.m. 
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çok uzak olduğunu ve bu uzaklaşmayı düzeltmenin radikal şiddetli bir devrim 

gerektireceği fikrini paylaşıyorlardı.
515

 IŞİD‘in üyelerinden biri ile yapılan bir 

röportajda şunları söyledi: İnsanların İslam‘ı gönüllü olarak kabul ettiğini 

düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. İlk başta zorlanmaları gerekiyor. Diğer 

gruplar, insanları ikna edebileceklerine ve böylece kendi taraflarına 

kazanabileceklerine inanıyorlar, ama yanılıyorlar.
516

 

 

4.1.1.2. Cihad ve Ġslam SavaĢ Hukuku 

 

IŞİD‘in, uluslararası terör örgütleri tarihinde bir tür sıçrama olduğunu 

söylemek, belki de abartı olmayacaktır. IŞİD kendi başına yorumlanabilir bir 

modeldir, gerçek, nesnel ve bilimsel açıklamalara meydan okuyan bir 

mekanizmadır. Bugün dünyanın, temel değişimleri önceden belirleyen ―cihatçı 

projenin‖ özünün bir yansıması olan ―dünya cihadı‖ olarak adlandırılan şeyin 

kavramsal gelişmesi ile karşı karşıya olduğunu kabul etmek önemlidir.  

İslam hukuk metinlerinde genellikle ―savaş‖ için kullanılan terim olan 

cihad
517

 sözcüğü Arapça Cehd/C-H-D kökünden gelip, büyük bir çaba 

                                                
515 Michael Weiss, Hassan Hassan, ISIS: Inside the Army of Terror, New York, 2015,, s. 

123. 
516Michael Weiss, Hassan Hassan, a.g.e., s. 222. 
517Mısır Temyiz Mahkemesi eski başkan yardımcısı ve İslami Araştırma Konseyi üyesi Jamâl 

El-Mahmīdd, İslam'ın sadece savaşı ―jihād‖ olarak adlandıran tek bir din, yani haklı bir 

amaç için çaba harcayan tek din olduğuna işaret etmektedir. İslami hukukun dört okulunun 

hukukçuları, İslami savaş hukuku bağlamında jihād tanımlarını farklı kelimelerle ifade 

ettiler. Hanefī hukukçularına göre, jihād, ya savaşa katılarak ya da orduyu finansal olarak 

ya da dil tarafından destekleyerek Tanrı'nın yolunda savaşmak için azami gayret sarfetmek 

anlamına gelir. Mālikīs için, jihād, Müslümanların, Tanrı'nın sözünü yükseltmek, yani 

İslam mesajını iletmek ya da yaymak için hiçbir barış anlaşması olmayan Müslüman 

olmayan bir düşmana karşı savaşmak için azami gayret sarfetmek anlamına gelir. Shāfi‛īs, 

Yahudi'yi Tanrı'nın yolunda savaşırken tanımlarken, Hanefler bunu sadece kâfirlere karşı 

savaşmak olarak tanımlarlar. Bkz. Jamāl al-Dīn Mahmūd, ―Al-Jihād wa Akhlāqiyyāt al-
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göstermek, gayret etmek, meşakkat çekmek ya da iyi bir şey yaparak ya da 

kötü bir şey yapmaktan kaçınarak bir hedefe ulaşmak için çaba göstermek gibi 

anlamlarda kullanılır. Aynı zamanda cihad, belirlenen hedefe ya da maksada 

ulaşabilmek için gerekli her türlü çabayı sarf etmektir.
518

 Dinî bir terim olarak 

cihad, Allah‘ın yasak ve emirlerini uyulması gereken en üstün bir makamda 

tutmak için hak ve hakikatin düşmanları ile mücadele ederken cehd ve gayret 

sarf etmek, sıkıntılara sabretmek, şeytan, nefis ve zulme karşı her türlü 

mücadeleyi göstermektir.
519

 Özetle cihad kavramı, hem nefisle mücadele 

etmeyi hem de düşmanla savaşmayı kapsayan bir kavramdır. Cihad bu nedenle 

hem kendisi hem de başkaları ile ilgili eylemleri ifade eden geniş bir 

kavramdır. Hükümdarların tiranlıklarını durdurmaları için tavsiyelerde 

bulunmak cihadın en yüksek derecesidir. 

Konumuz bağlamında cihatla ilgili olarak İbn Teymiyye‘nin (d. 

728/1328) kâfirlere karşı savaşın gerekçeleri meselesine eğilen ilk düşünür 

olduğu belirtilmelidir.
520

 Bu konu, İslami savaş hukukunun doğasını anlamak 

için merkezi bir nokta olsa da klasik ve hatta pek çok çağdaş Müslüman âlim, 

İslam‘daki savaş konuları ile ilgili yaklaşımlarda bulunmamaktadırlar. İbn 

Teymiyye‘nin, klasik Müslüman âlimlerin bu konuya yaklaşımları üzerine 

yaptığı analiz, birçok modern Müslüman âlim tarafından yinelenen savaş 

                                                                                                                            
Harb fī al-Islām‖, ―Tolerance in the Islamic Civilization, Researches and Facts‖, The 

Sixteenth General Conference of the Supreme Council for Islamic Affairs, 2004/1425, 
s. 847. 

518Niyazi Beki, ―İslam‘da Cihad Kavramının Kapsamı‖, Ekev Akademi Dergisi, Bahar 2017, 

s. 86. 
519Niyazi Beki, a.g.m., s. 87. 
520Bkz. Ahmad ibn ‛Abd al-Halīm ibn Taymiyyah, Qā‛idah Mukhtasarah fī Qitāl al-Kuffār wa 

Muhādanatihim wa Tahrīm Qatlihim li-Mujarrad Kufrihim: Qā‛idah Tubayyn al-Qiyam al-

Sāmiyah lil-Hadārah al-Islāmiyyah fī al-Harb wa al-Qitāl, ed. ‛Abd al-‛Azīz ibn ‛Abd Allah 

ibn Ibrāhīm alZayd Āl Hamad, (Riyadh: N.p., 2004/1424), Abdullahi Bello, ―A 

Comparative Analysis On The Concept Of Freedom Of Religion Under The Shari‗Ah And 

International Law‖, Ahmadu Bello University, 2014, s. 25. 
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hukuku yorumlarını yansıtmaktadır. Küfür (inançsızlık) ya da Müslümanlara 

yönelik saldırganlık eylemleri olup olmadığı konusundaki anlaşmazlık, 

gayrimüslimlere karşı savaşın gerekçeleri üzerine hukuki bir yaklaşımın 

belirmesiyle sonuçlanmıştır. 

İbn Teymiyye‘nin o zamanki görüşleri İslam‘ı koruma çerçevesinde 

gelişmiştir. Zira 13. yüzyıldaki Moğol istilası sonrasında dünyaya gelen 

Teymiyye bu vahşeti yaşamış ve görmüştür. Bu bağlamda İslam mücahitlerinin 

düşmanla savaşını onaylayan ve hatta teşvik eden bir düşünce sistemi 

geliştirmiştir. Kâfir olan düşmanla savaşta onlara yardım eden Müslümanların 

da kâfirlerle eş olduğunu fetva  (Tatar Fetvası) vermiş ve Moğolların istilasında 

onlara yardım eden Tatar Müslümanların katli için düşüncesini açıklamıştır.
521

  

Bu bağlamda bir savaşta sadece savaşçıların savaşacağını; kadınlar, 

çocuklar, din adamları, yaşlılar, akıl hastası, çiftçiler ve körler gibi savaşçı 

olmayanların savaşta öldürülmeyeceklerini savunur.
522

 Bu yasak, İbn 

Teymiyye‘nin muharipler olarak adlandırdığı kısmın kâfirlere karşı 

savaşmasına izin verildiğini gösterir.
523

 Ayrıca İbn Teymiyye düşmanlıkların 

sona ermesinden sonra, gayrimüslim savaş esirlerinin serbest bırakılması ya da 

takas yoluyla serbest bırakılacağına ve İslamiyet‘i benimsemeye 

zorlanmayacaklarına işaret etmektedir.
524

 Bu, kendi inançsızlıklarının, savaşın 

gerekçesi olmadığını, aksi takdirde İslam‘ı kabul etmeden serbest 

bırakılmayacaklarını gösterir. Dolayısıyla düşmana karşı savaş düşmanın ancak 

                                                
521

 Onur Okyar, "İslami Mezhepler Arası Çatışmaların Temelleri: Bir Model Arayışı." 

Akademik Orta Doğu, 2016, s. 85-110. 
522Ibn Taymiyyah, Qā‛idah Mukhtasarah fī Qitāl al-Kuffār, s. 90-219. 
523Ibn Taymiyyah, Al-Siyāsah al-Shar‛iyyah, s. 104. 
524Ibn Taymiyyah, Qā‛idah Mukhtasarah fī Qitāl al-Kuffār, s. 129. 
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kurumsal olarak Müslümanlara taarruz ettiği durumlarda toplu karşılık 

verilmesi anlamına gelmektedir.
525

 Böylece, Hanefî hukukçu İbn Najim açıkça 

şöyle der: ―cihadın sebebi, onların bize karşı savaş halidir‖; İmam Şafi‘nin 

görüşüne göre ise onların inançsızlıklarıdır.
526

 Aslında İbn Najim‘in burada 

kastettiği şey, cihad için haklılığın düşmanın düşmanlığı ve saldırganlığı 

olmasıdır.
527

 

Bu noktalardan hareketle İbn Teymiyye‘nin sosyopolitik ve dini 

fikirlerinin IŞİD‘in kuramsal temeli olduğuna dikkat çekmek gerekir: Dinin 

işlevlerinin tanımlanması, IŞİD dâhil herhangi bir terör örgütünün 

faaliyetlerindeki rolüne ışık tutan önemli bir göstergedir. Bir yandan IŞİD‘in 

faaliyetlerindeki dini unsur, bir yandan, herhangi bir sapma olmaksızın, sürekli 

olarak sürdürülmesi gereken bir tür ahlaki ve etik aksiyom olan öncü bir 

ideolojik faktördür. Öte yandan, İslam‘ın Selefi biçimi, IŞİD militanlarının 

işgal ettiği Irak ve Suriye vilayetlerinin nüfusunu kontrol etmenin korkutucu 

bir yoludur. IŞİD‘in temel fikri olan tekfircilik ile kendi ideolojilerini 

benimsememiş tüm Arap devletleri, rejimler ve siyasi partiler, inançsızlıkları 

istismar edilerek suçlanır. Bununla birlikte IŞİD, Şii mezhebine mensup tüm 

inananları kâfir olarak ilan etmiştir. Bu ideolojilerini gerçekleştirmenin yegâne 

yolu ise bir devlet kurmak hedefiyle yapılan kutsal cihattır.
528

 

IŞİD‘in ideolojisi ve pratiği, en etkili cihatçı teologlardan bile sert 

eleştirilere maruz kalmakta ve IŞİD‘i şiddet içeren bir yapı olarak görmekte ve 

                                                
525 Jon Hoover, ―Ibn Taymiyya: against extremisms‖, Islam and Christian–Muslim 

Relations, s. 408-410. 
526Ibn Najīm, Al-Bahr al-Rā‘iq, c. 5, s. 76. 
527Bkz. al-Qaradāwī, Fiqh al-Jihād, s. 373. 
528 Alastair Crooke, ―You can't understand ISIS if you don't know the history of Wahhabism in 

Saudi Arabia‖, New Perspectives Quarterly, 2015, s. 56-70. 
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kendi kendine hilafet ilan eden bu yapının halifeliğinin kesinlikle değersiz 

olduğunu belirtmektedirler.
529

 Selefi cihatçılar ise Sünnilere ait bir grup olsalar 

da Sünnilerden ayrıldıklarını ve İslam karşıtı güçlere karşı savaşan modern 

hariciler olduklarını ifade etmişlerdir.
530

  

 

4.1.2. Örgütün Yapısı  

 

2019 Eylül itibariyle IŞİD ve IŞİD ile bağlantılı grupların bulunduğu 

yer Fırat vadisi, Irak-Suriye sınır hattı ve Suriye İdlib şehridir. Zaman zaman 

vur kaç taktikleri ile ABD askerlerine zarar verebilseler de günümüzde 

Suriye‘de IŞİD diye bir terör örgütü kalmamıştır denebilir.  

IŞİD‘i anlayabilmek için örgütün yapısını oluşturan olayların kronolojik 

olarak irdelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 2004‘ten beri IŞİD, kendisine 

dini bir İslam devleti oluşturma hedefini koymuş ve halife tarafından yönetilen 

bir hilafet rejiminde, Hz. Muhammed‘in ardılı olan ―halifelik devleti‖ olarak 

kendini tanıtmıştı. Halifenin iki amiri vardı - Ebu Müslim el-Türkmani 

(Irak‘tan sorumlu) ve Ebu Ali el-Anbari (Suriye‘den sorumlu). Suriye ve 

Irak‘ın kontrolündeki 12 vali İslam Devleti ve bakanlar kurulu tarafından 

kontrol edilirdi. Yönetim kadrosunun büyük kısmı Iraklı eski Baas Partisi 

mensubu subaylardan oluşan
531

 bu bakanlıklar: genel idare, savaş, ekonomi, 

                                                
529David D. Kirkpatrick, ―ISIS‘ harsh brand of Islam is rooted in austere Saudi creed‖, The 

New York Times, https://www.nytimes.com/2014/09/25/world/middleeast/isis-abu-bakr-

baghdadi-caliph-wahhabi.html, 24 Eylül 2014, 26 Kasım 2018. 
530―Jihadist İdeology: The Slow Backlash – Sunni Religious Authorities Turn against Islamic 

State‖, The Economist, https://www.economist.com/middle-east-and-

africa/2014/09/06/the-slow-backlash, 6 Eylül 2014, 28 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
531 Charles Lister, 2014. 
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genel koordinasyon, yabancı savaşçılar ve intihar bombacıları, sosyal 

hizmetler, silah, patlayıcı maddeler, şehit ve yakınları, tutuklular ve 

gözaltındakilerden sorumlu bakanlıklardı.
532

 

Bakanlıkların uzmanlaşmış yükseköğrenime sahip kişiler tarafından 

yönetildiğine inanılmaktadır. Bu nedenle, Maliye Bakanlığı ekonomi eğitimi ve 

finansal kurumlarda eğitim ve deneyimi olan bir Avustralya vatandaşı 

tarafından yönetilmekteydi. Hükümet teşkilatında eski Baas Partisi eylemcileri 

ve Irak ordusunun orta ve üst düzey yetkilileri de dâhil olmak üzere yaklaşık 

25.000 kişi vardı. Bu kişilerin her birinin belirli bir çalışma yönü vardı veya 

belirli bir coğrafi alandan sorumluydu; maaşları aylık 300 $ ile 2,000 $ 

arasında değişirdi. İdari işler, Bağdadi‘ye doğrudan rapor veren Askeri 

Konseye de tayin edilirdi. Askeri konsey, askeri ve sabotaj operasyonları 

yürüten askeri liderlerden oluşmaktaydı. Askeri Konsey Ebu Ahmed Al-Allavi 

tarafından yönetildi. Konsey, Suriye ve Irak‘ta savaşan Çeçen grubunun 

komutanı Ebu Umar ash-Shishani (Tarkhan Batirashvili) tarafından yönetildi. 

Askeri Konsey ayrıca patlayıcı maddeler ve patlayıcı cihazlar kullanarak 

operasyon planlaması ve yürütmesinden sorumlu olan Abu Qifah‘ı da 

kapsamaktaydı; Ebu Şema, orduya mühimmat temin etmekten; Ebu Sudzha, 

mağdurların, dul ve yetimlerin ailelerine yardım ve destek vermekten 

sorumluydu. Temsili ve istişari işlevler, IŞİD‘in Danışma Kurulu‘nun (Şura), 

11 bölge komutanından ve valilerin Şeriat‘a uyma konusundaki her bir kararını 

gözden geçiren Müslüman teologlardan oluşan bir ayrıcalıktı. Bağdadi‘nin 

                                                
532

 Harriet Alexander, Alastair Beach, ―How Isil is funded, trained and operating in Iraq and 

Syria‖, Telegraph,  

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11052919/How-Isil-is-funded-

trained-and-operating-in-Iraq-and-Syria.html, 23  Ağustos  2014, 28 Kasım 2018 tarihinde 

erişilmiştir. 
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şahsen tayin ettiği Şura Konseyi üyeleri, personel ile ilgili sorunları da 

çözmüştü. Konsey, ―halifeye‖ en yakın kişi olarak kabul edilen Şura Abu 

Arkan al-Amiri tarafından yönetilmekteydi. IŞİD‘in yönetim organlarında özel 

bir rol, Şeriat ve Şeriat Mahkemesi ile ilgili konuları belirleyen üç dini 

makamdan oluşan Müftüler Konseyi‘ne atandı. Yüksek Mahkeme, Ebu 

Muhammed el-Aani tarafından yönetilmekteydi. Müftü Konseyi ise yerel 

Müslüman nüfusu dışsal bağımlılıktan, yabancı dini ve kültürel etkilerden 

korumak için kendine has bir ahlak polisi olan İslam Polisinin faaliyetlerini 

yönetmekteydi. Bu kurum, pazarları, okulları, camileri, halk yemekhanelerini, 

benzin istasyonlarını ve büyük kalabalığın bulunduğu diğer yerleri kontrol 

ederdi. İslami polis, Müslümanların namaz kılması ve bayramlarda, kadınların 

ve erkeklerin Müslüman geleneklerine uygun olarak giyinmelerini sağlardı. 

Suçlular, şeri mahkemenin uygun gördüğü cezaevlerine götürülür. Aynı anda 

dini okullar ağı cihat ideolojisini desteklemek ve paramiliter grupları askere 

almak için merkez olarak rol almıştı.
533

 

Organizasyon sistemindeki önemli bir bölüm bilgi yönetimidir. IŞİD‘in 

medya yapılanmasındaki ana figürü, Muhammed el-Adnanî Kül-Şam‘dı. 

Genellikle, Bağdadi veya IŞİD adına resmi video çekimleri yapan kişiydi. Al-

Shami‘nin elinde dört bölümden oluşan oldukça güçlü bir propaganda aracı 

vardı: Al-Furqan Medya Üretimi Enstitüsü, İslam Devleti‘nin ana bilgi 

bürosuydu;  Al-I‘tisam Medya Vakfı, film yapım ve üretim stüdyosuydu;  Al-

                                                
533 ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List: 2368 (2017) sayılı Karar gereğince Güvenlik 

Konseyi, IŞID (Da'esh) ve El-Kaideye dönük Yaptırımlar Listesi'nde belirtilen kişi, grup, 

müteşebbis ve ilintili kuruluşlara bireysel düzeyde yaptırımlar uygulamaktadır (bu bağlamda 

Mali varlıkların dondurulması, yurtdışı seyahat yasağı ve silah ambargosu ile ilgili yaptırımlar 

bulunmaktadır). Yaptırımlar Listesinde  260 kişi ve 84 kuruluşun adı bulunmaktadır. En son 21 

Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiş ve önceki tüm sürümlerinin yerini almıştır. Listenin adı 17 

Aralık 2015 tarihinde 2253 (2015) sayılı kararın kabulüyle değiştirilmiştir. 
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Hayat Medya Merkezi basılı materyalleri yabancı dillerde yayınlar, Büyük 

dolaşım dergisi Dabiq
534

 ve Al-Ajnad Medya Vakfı da dâhil olmak üzere 

yabancı tüketiciler için tasarlanan, Şeriat kuralları ve Müslüman izleyicilere 

ahlak açısından kabul edilebilir İslami şarkılar, müzik ve şiir dağıtımı 

konusunda uzmanlaşmış bölümdü.
535

 Suriye ve Irak‘ın çeşitli illerinde basılı 

veya elektronik formatta propaganda ve kitle bilinci üzerinde psikolojik etkiler 

sağlayan yerel bilgi ajansları da işlev gördü. IŞİD‘in medya endüstrisi aylık 

yaklaşık 2 bin adet çeşitli ses / video ve basılı ürünleri çoğalttı. Kendi kendini 

ilan eden hilafetin yönetim organları esas olarak Iraklılar ve Suriyeliler 

tarafından yönetiliyordu. Bununla birlikte Çeçenler, Türkmenler, Arnavutlar, 

Boşnaklar, Yemenliler, Basra Körfezi Arap ülkeleri vatandaşları ve hatta ABD 

ve Avrupa‘dan gelenler, bilgi ve propaganda yapıları ve Yabancı Paralı 

Askerlik Bakanlığı‘ndaki üst düzey mevkilerde görevli komutanlar ve yetkililer 

de vardı. Örneğin, yabancıların interneti ve diğer modern iletişim biçimlerini 

kullanarak örgüte kabul sorumlusu ABD‘nin bir vatandaşı olan Ahmed Ebu 

Samraydı.
536

 

Bununla birlikte yapılan bir araştırmaya göre 80 ülkede 41.490 yabancı 

vatandaşın IŞİD‘e üye olduğu ortaya çıkmıştır.
537

 Bunların yüzde 13'ü kadın, 

yüzde 12'si çocuktur ve bu da demek oluyor ki her dört IŞİD üyesinden biri 

                                                
534İslami geleneklere uygun olarak, Müslümanlarla kafirler arasında kesin bir savaş olacak 

Suriye'deki kentin adı. 
535―ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization‖, The Meir Amit Intelligence and 

Terrorism Center, Kasım 2014, s. 203. 
536 ―The  Islamic  State  In  Iraq  And  The  Levant  And  The  Al-Nusrah  Front  For  The  

People  Of  The  Levant:  Report  And Recommendations Submitted Pursuant To Resolution 

2170‖, UN  Report S/2014/815, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_815.pdf, 2014. 
537 Joana Cook, Gina Vale, "From Daesh to ‗Diaspora: Tracing the Women and Minors of 

Islamic State", International Centre for the Study of Radicalisation, 2018, s. 3. 
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kadın ve çocuktur. Bununla birlikte ilgili ülkelerde araştırmanın güvenirlilikleri 

düşük olduğu için elde edilen rakam ve oranlar hala net değildir. Örgüte geniş 

bir katılımın olduğu, bu katılıma ailelerin de dâhil olduğu açıktır. Aile ile 

birlikte IŞİD‘e katılımın en önemli itici unsuru ise bu örgütün halifelik 

makamını elinde tuttuğu iddiasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

bağlamda IŞİD‘in örgütlenme biçimi, kritik şartlarda, esnek ağ bağlantılı bir 

yapıya sahip olan ve mevcut ―hilafet‖ sınırlarının ötesine geçebilen, çok esnek, 

nispeten yaşayabilir ve hızla toparlanan bir yapısının olduğu görülmektedir. 

 

4.2. Zerkavi’den Bağdadi’ye Kadar IġĠD 

 

Suriye‘de yaşanan iç savaş ve 2014 Haziranın‘da Irak‘ın ikinci büyük 

şehri Musul‘un işgali ile tüm dünyanın endişe ile takip etmeye başladığı Irak 

Şam İslam Devletinin (IŞİD) temelleri Irak‘ta atılmasına rağmen kökleri 

Afganistana dayanmaktadır. 

1966 Ürdün doğumlu Ebu Musa Zerkavi ―Irak el-Kaidesi‖ olarak 

bilinen örgütün kurucusudur.  1980-1988 yılları arasında cinsel saldırı ve 

tasarrufunda yasadışı madde bulundurma suçlarından dolayı tutuklu bulunan 

Zerkavi, 1988 yılında genel af ilan edilmesi sonucunda serbest kalmıştır.
538

 

Zerkavi, tutuklu kaldığı dönemde radikal İslamla tanışmış ve tutukluluğunun 

bitmesinin ardından Sovyetler Birliği - Afganistan savaşına mülhak olmak 

                                                
538Bruce Reidel, The Search for Al Qaeda: Its Leadership, Ideology, and Future, 

Washington, Brookings Institution, 2008, s. 89–90. 
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üzere Ürdün‘den Pakistan‘a gitmiştir.
539

 İlk defa yurt dışında bulunan Zerkavi, 

Pakistandan Afganistana geçerek Afganistanın Kardez ve Khost şehirlerinde 

yaşanan çatışmalara katılmıştır.
540

 Bu süre, Zerkavi‘nin İslami kuralları yeni 

öğrendiği ve dolayısıyla onun için bir geçiş dönemidir. Peşaver‘de bulunduğu 

sürede Şeyh Ebu Muhammad el-Makdisi ile tanışmış ve Selefi görüşlerinden 

etkilenmiştir.  Bu süreç içerisinde Makdisi Zerkavi‘nin zihinsel yapısını ve 

tehakkul gücünü şekillendirmeye başlamıştır. 

Zerkavi, 1993 yılında Sovyetler Birliği işgalinin sona ermesiyle, el-

Makdisi ile beraber Ürdün‘e dönmüştür.
541

 Zerkavi, 1989 yılından itibaren 4 yıl 

boyunca Afganistan‘da bulunmuştur.  Bu dönemde el-Kaide‘nin fikir babası 

olarak bilinen Bin Ladin‘i tanımadığı halde düşüncelerini benimsemiş onun ve 

örgütünün etkisi altında kalmıştır. Bu süreç sonunda memleketine döndüğünde 

artık Ürdündeki monarşik yapıyı devirmek ve onun yerine bir İslam Devleti 

kurmak amacı taşımaktaydı.
542

 

1994 yılında Zerkavi ve el-Makdisi 15 yıl hapis cezasına 

çarptırılmıştır.
543

 1999 yılında uygulanan genel af sonucunda serbest kalmıştır. 

Zerkavi tutuklu olduğu süre boyunca dini ve radikal görüşlerini bildiren 

risaleler yayınlamıştır.
544

 Yayınladığı risalelerin internet ortamında 

paylaşılması sonucu, Bin Ladin‘in ilgisini kazanmayı başarmış ve 1999 Aralık 

                                                
539Mary Anne Weaver, ―The Short, Violent Life of Abu Musab al-Zarqawi‖, The Atlantic, 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/the-short-violent-life-of-abu-

musab-al-zarqawi/304983/, 11 Aralık 2013, 28 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
540Mary Anne Waever, a.g.e. 
541Gary Gambill, ―Abu Musab al-Zarqawi: A Biographical Sketch,‖ Jamestown Terrorism 

Monitor, C.2, S. 24, https://jamestown.org/program/abu-musab-al-zarqawi-a-biographical-

sketch-2/, 16 Aralık 2004, 28 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir; Bruce Reidel, 2008, s. 92. 
542M. A. Weaver, 2013. 
543M. A. Weaver, a.g.m. 
544M. A. Weaver, a.g.m. 
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ayında el-Kaide lideri ile tanışmak maksadıyla Afganistan‘a geri dönmüş ve 

Bin Ladin ile Kandahar‘da görüşmüştür. 

El-Kaide güvenlik şefi olan Had Saif el-Adel, Ürdün‘de yürüttüğü 

faaliyetlerini yakından izlediği Zerkavi‘nin yetenekli olduğuna inanmış ve 

kendi eğitim kampını kurabilmesi için Bin Ladin‘i Zerkavi‘ye 5.000 dolar 

verilmesi konusunda ikna etmiştir.
545

 Bu sayede Zerkavi 1999 yılı sonlarına 

doğru Afganistan‘ın batı bölgesinde yer alan İran sınırına çok yakın bir bölgede 

kurduğu Herat kampında ―Tevhit ve Cihat‖ örgütünün temellerini atmıştır.
546

 

Herat kampı Zerkavi‘nin kendi örgütünü yapılandırması yolunda atmış olduğu 

son derece önemli bir adım olmuştur. Herat kampı Suriye‘den örgüte gönüllü 

olarak katılmak isteyen militanlar için bir merkez olmuştur.
547

 

ABD‘nin 2001 yılında Afganistan‘a saldırmasının ardından Zerkavi ve 

beraberindeki 300 militan önce İran‘a daha sonra Kuzey Irak‘a geçmiştir.
548

 

Zerkavi Suriye, Irak, İran ve Irak Kürdistanında özellikle Sünnilerin yoğun 

biçimde bulunduğu bölgeleri operasyonel alan olarak seçip örgüte militan 

kazandırmayı hedeflemiştir.
549

 Zerkavi Irak‘a geçerek aslında Irak el-

Kaidesi‘nin köklerini oluşturan yapının oluşmasını sağlamıştır. El-Kaide ile 

ilintili olan Ensar el-İslam yapılanması Kuzey Irak‘ta etkinlik sahibi iki örgüt 

olarak örgütsel sinerji oluşturmuş ve ortaklaşa faaliyete yönelmişlerdir.
550

 

ABD‘nin Irak‘ı işgalini müteakip Irak‘ın kuzeyin‘de bulunan Zerkavi yoğun 

                                                
545M. A. Weaver, a.g.m. 
546Aaron Y. Zelin, ―Research Notes‖, The Washington Institute for Near East Policy, 

Haziran 2014. 
547M. A. Weaver, a.g.m. 
548M. A. Weaver, a.g.m. 
549Aaron Y. Zelin, 2014. 
550 Jonathan Schanzer, "Ansar al-Islam: Back in Iraq", Middle East Quarterly, 2004, s. 41-50. 
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olarak Sünnilerin yaşadığı bölgeye geçmiştir.
551

 BM ve bölgedeki Şiilere 

yönelik saldırıları, kullandığı insanlık dışı işkence ve şiddet yöntemleri Zerkavi 

ve örgütünün namının duyulmasına ve bu sayede örgüte yabancı yeni militanlar 

katılmasına sebep olmuştur.
552

 

Bu süreçte Zerkavi‘nin faaliyetlerini ve Irak‘ta elde ettiği başarıları 

yakinen takip eden Bin Ladin ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak istemiştir. 

Zerkavi 2004 yılına kadar Bin Ladin‘in sunmuş olduğu örgütsel birleşme 

fikrini benimsememiş ancak, 2004 Ekim ayında el-Kaide örgütüne katılmayı 

kabul etmiştir. El Kaide bu dönemden itibaren ―Mezopotamya el-Kaidesi‖ 

olarak yani Irak el-Kaidesi olarak isimlendirilmiştir. Zerkavinin daha önce 

defalarca reddettiği birleşme teklifini geri çevirmemesinin önemli sebepleri 

arasında el-Kaide vasıtası ile finans kaynaklarına ulaşma, örgüte yeni üye 

kazandırma ve daha kolay lojistik destek elde edebilme imkânı bulmasıdır.
553

 

Ancak Zerkavi‘nin yapılanmasının el-Kaide‘yi şekillendiren özün dışında 

başlaması ve daha sonra el-Kaide‘ye bağlılık bildirmesi örgüt içinde pekte hoş 

karşılanmamış ve bu katılma ile ilgili çeşitli tartışmaların yaşanmasına sebep 

olmuştur.
554

 Bu tartışmaların en önemli sebebi iki örgüt arasında bulunan 

önemli ideolojik farklardır.  

Zerkavi, 2006 yılı Ocak ayına gelindiğinde Irak el-Kaidesi dâhil olacak 

biçimde 5 farklı örgütü ―Mücahitler Şura Meclisi‖ çatısı altında 

                                                
551 Aaron Y. Zelin, a.g.m., s. 2. 
552

Aaron Y. Zelin, a.g.m. 
553Aaron Y. Zelin, a.g.m. 
554Doç. Dr. Mehmet Akif Okur ile IŞİD Üzerine Röportaj, 

http://www.gazete2023.com/dusunce-analiz/doc-dr-mehmet-akif-okur-ile-isid-uzerine-

roportaj-h19702.html, 13 Ağustos 2014, 29 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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birleştirmiştir.
555

 Irak‘ta farklı birçok bölgede başgösteren ayaklanmalarda 

etkin örgütlerden biri olarak kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Kurucu lider 

Zerkavi, 7 Haziran 2006 tarihinde ABD askeri güçleri tarafından 

gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Gerçekleştirilen 

saldırı sonrası Zerkavi‘nin yerine örgüt liderliğine Mısırlı Ebu Hamza el 

Muhacir getirilmiştir. 2006 yılı Ekim ayında Irak İslam Devleti‘nin kuruluş 

ilanı gerçekleştirilmiştir ve Örgüt liderliğine Ebu Ömer el Bağdadi getirilmiş,  

Ebu Hamza‘da örgütün savaş bakanlığına getirilmiştir.
556

 18 Nisan 2010 

tarihinde ABD güçlerince yapılan operasyon sonucunda örgütün iki önemli 

lideri Ebu Hamza el Muhacir ve Ebu Ömer el Bağdadi öldürülmüşlerdir. Ebu 

Ömer el Bağdadi‘nin ölümünden sonra örgüt liderliğine Ebu Bekir el Bağdadi 

getirilmiştir.
557

 

2013 yılına gelindiğinde örgütün adı artık Irak Şam İslam Devleti 

(IŞİD) olarak, ilan edilmiştir. Yapılan isim değişikliği ile Suriye kurulması 

amaçlanan İslam Devleti‘nin sınırları içerisine dâhil olmuştur. Ayrıca el-

Bağdadi el-Kaide Suriye yapılanması el-Nusra‘nın kendilerine bağlanmasını 

istemiştir.
558

 Ancak, El-Nusra lideri Ebu Muhammed el Culani bu teklifi kabül 

etmemiştir. Bu gelişme sonrası IŞİD, el Kaide‘nin çatısından ayrılmış ve 

Suriye el-Nusra‘dan bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürütmeye 

                                                
555Aaron Y. Zelin, 2014. 
556M.J.Kirdar, ―Al Qaeda in Iraq‖, CSĠS, 

http://csis.org/files/publication/110614_Kirdar_AlQaedaIraq_Web.pdf.,Haziran 2011, 29 

Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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 Ahmed S. Hashim, "The Islamic State: From al‐Qaeda Affiliate to Caliphate", Middle East 

Policy, 2014, s. 69-83. 
558Aaron Y. Zelin, 2014. 
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başlamıştır.
559

 El-Kaide, 2 Şubat 2014 tarihinde yaptığı açıklama ile IŞİD‘in 

artık el-Kaide‘nin bir parçası olmadığı ve aralarında herhangi bir kurumsal 

bağın kalmadığını duyurmuş ve bu tarihten itibaren IŞİD tarafından 

gerçekleştirilecek eylemlerden el-Kaide‘nin mesul olmadığını belirtmiştir.
560

 

Ebu Bekir el-Bağdadi, Ramazan ayının ilk günü olan 29 Haziran 2014 günü 

Musul el Nuri Camiinde örgütün adını İslam Devleti olarak ilan etmiş ve 

halifeliğini duyurmuştur. 

 

4.3. IġĠD’in Devlet Olma Sorunsalı 

 

Devlet dışı aktörler ve savaşa dâhil olan devletlerle nasıl başa çıkılacağı 

hususunda uzlaşı mücadelesi veren uluslararası hukuk açısından 21. yüzyıl yeni 

zorluklara gebedir. İslam Devleti‘nin oluşumunu ve devlet ilanını çevreleyen 

meseleler, eski doktrinlerin sürekli değişen bir dünyaya uygulanmasının 

zorluklarına önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte son yıllarda 

devlet dışı aktörlerin çoğalması uluslararası toplumun yapısını değiştirmiş 

olmasına rağmen, devletin kendisi uluslararası hukukun ve uluslararası 

ilişkilerin kritik bir bileşeni olmaya devam etmektedir.
561

 

29 Haziran 2014 tarihinde, Musul ve Tikrit şehirlerini ele geçiren, İslam 

Devleti (İD) kendisini halifelik ve liderini de ümmetin baş siyasi ve dini 

                                                
559Selim Savaş Genç, ―Çatırdayan Ortadoğu‘nun son habercisi: IŞİD‖, AKSĠYON, 16.06.2014, 

http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/yazar-38796-catirdayan-ortadogunun-son-habercisi-

isid.html, 4 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
560Aaron Y. Zelin, 2014. 
561Thomas Grant, ―Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents‖, 

Colombia Journal of Transnational Law,  1999, s. 405-407.  
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otoritesi olarak ilan ettiği deklerasyon şöyledir: İslam Devlet Konseyi (Şura) 

İslam halifeliğinin kurulduğunu, Allah‘a bağlılık ve kulluk yolunda el-

Bağdadi‘nin Müslümanlara halife olarak atandığını ilan eder. Böylece, o her 

yerde Müslümanların imamı ve halifesidir. Buna göre, İslam Devleti‘nin 

adında bulunan Irak ve Şam, şu andan itibaren tüm resmi müzakerelerden ve 

iletişimlerden çıkarılmıştır ve bu deklerasyon tarihinden itibaren resmi isim 

İslam Devletidir.
562

 

Irak ordusu, Şii milis gruplar, Kürt isyancı gruplar, Suriye hükümeti ve 

Özgür Suriye Ordusu ile karşı karşıya olan IŞİD askeri zorluklar yaşamıştı. 

Ayrıca, ABD tarafından yönetilen 60 ulustan oluşan bir koalisyon da savaşa 

katılmış ve hava saldırıları düzenleyerek bu sürece bir nevi destek olmuştur. Bu 

arada, IŞİD‘i kurma projesi ―kurumsal yapılanmadan ziyade aşırı şiddet‖ ile 

karakterize edilmişti.
563

 Her aşamada insan haklarını ihlal etmiş, cinayet, 

tecavüz, seks köleliği ve sayısız suçlara maruz kalan Yezidi topluluğu gibi 

karşıt olanları ve diğer aşiret veya topluluk üyelerini alenen infaz etmişlerdir. 

Bununla birlikte bir devletin kurulması, hukukun değil gerçekliğin bir 

olgusudur
564

 buna rağmen Irak Şam İslam devletinin tam olarak hangi gerçek 

üzerine oturtulduğu tartışmalıdır. 

 

 

 

                                                
562

 ―Iraq and Syria Document: ISIS‘s Declaration of a ―Caliphate‖ for All Muslims‖, EAWorld 

View, https://eaworldview.com/2014/06/iraq-text-isis-declaration-caliphate-muslims/, 30 

Haziran 2014, 30 Kasım 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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564Lassa F. L. Oppenheim, International Law: a Treatise, Cilt 1, Longman, 1905, s. 264. 
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4.3.1. Uluslararası Hukukta Devletlerin Tanınması 

 

İlk kez 1870 yılında Bentham tarafından kullanılan uluslararası hukuk 

kavramı Ahlak ve Yasama İlkelerine Giriş adlı eserinde geçmiştir.
565

 

Bentham‘ın tanımladığı uluslararası hukuk kavramı egemen devletlerin üstünde 

değil aralarında uygulanan bir hukuk dalı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Oppenheim‘e göre
566

 uluslararası hukuk teriminin biri dar diğeri ise geniş 

anlamda kullanılan iki anlamı vardır. Geniş anlamda uluslararası hukuk tüm 

medeni devletler için bağlayıcı ve evrensel olan hukuktur. Dar anlamda ise iki 

veya ikiden fazla devlet arasında kullanılan muayyen hukuktur. Uluslararası 

hukuk, bireylerin karşılıklı ilişkilerinde kullanılan hukuk değil, devletlerin 

karşılıklı ilişkilerinde başvurulan ve kullanılan bir hukuktur. 

Bir yasanın oluşması için ortada bir toplum olması ve bu toplumdaki 

insanların ilişkilerini düzenleyen kuralların olması gereklidir. Kuralların 

dışarıdan uygulanabilmesi için toplumun ortak rıza göstermesi gerekir. Ayrıca 

bu kuralların yazılı olması şartı aranmamaktadır.
567

 Bu bağlamda John Austin, 

Samuel Pufendorf ve Thomas Hobbes gibileri uluslararası hukukun yasal bir 

bağlayıcılığının olmadığını ileri sürerler. Yazarlara göre hukuk insan ilişkilerini 

düzenleyen bir kurallar dizgesidir ve egemen siyasi bir otoritenin zorla 

dayattığı durumda vardır. Ancak, egemen devletlerin üstünde siyasi bir otorite 

olmadığından dolayı uluslararası hukukun uygulanmasını egemen devletlere 

dayatacak başka bir güç yoktur. Hegel tarafından ‗devletin dış hukuku‘ olarak 

                                                
565 Jeremy Bentham, An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation, 

Kitchener, 2000, s. 10.  
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tanımlanan uluslararası hukukun realitesi/felaketi sadece egemen devletlerin 

iradesine bağlı olmasıdır.
568

 Buna karşın Brownlie
569

 milletler hukukunda 

devletlerin eşit ve egemen olma durumunu temel anayasal doktrinin temsil 

ettiğini ifade etmektedir. Brownlie‘e göre bu hukuki yapının devletin 

hâkimiyetindeki topraklar ve daimi nüfusu üzerinde bulunan yetkisi, diğer 

devletlerin münhasır yargı yetkisine müdahil olmama ve uluslararası hukukun 

kaynaklarından doğan yükümlülüklere bağlılık olmak üzere üç ana ayağı 

vardır. Brownlie uluslararası hukukun bağlayıcılığını vurgular ve devletlerin 

genel rızasıyla oluşturulan kuralların genele uygulanmasını esas olarak görür. 

Uluslararası hukukta ―tanıma‖ terimi, yeni bir olgu ve durumların 

ortaya çıkmasıyla uygulanır. Bu bağlamda, uluslararası tanınırlıktan söz 

edebilmek için, iki bileşenin eşzamanlı varlığı gereklidir: 

1) devletin tek taraflı eylemi (beyanı); 

2) yeni bir olgu, bir durum, yani uluslararası arenada herhangi bir 

değişiklik. 

Uluslararası hukuk, tanınmanın kriterlerini belirler ancak bir devleti 

tanıma eylemindeki son karar egemen devlet tarafından verilir. Tanınmayı 

zorlaştıran unsur devleti tanımanın siyasi bir boyutunun olmasından ve bazı 

durumlarda siyasi boyutun hukuki boyutun önüne geçmesinden 

kaynaklanmaktadır. Tanıma eyleminde uluslararası hukuk, iç hukuk ve siyaset 

                                                
568Jochen Von Bernstorff, ―Georg Jellinek and the Origins of Liberal Constitutionalism in 

International Law‖, Goettingen Journal of International Law, 2012, s. 664. 
569Colin Warbrick, ―Browlie‘s Principles of public International Law: An Assesment‖, 

European Journal of International Law, 2000, s. 621-636. 
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gibi alanlar kolaylıkla iç içe geçebilmektedir.
570

 Bu bağlamda Balkanlar ve 

Kafkasya bölgesinde yaşanan olaylar, devletlerin uluslararası yasal tanınma 

problemlerinin siyasi yönünü fazlasıyla gündeme getirmiştir. 17 Şubat 2008 

tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova, bu süreçte ABD, Fransa ve İngiltere 

de dâhil olmak üzere 69 BM üyesi devlet tarafından resmen tanınmıştır. Ancak 

Çin, Rusya Federasyonu ve Sırbistan gibi bazı ülkeler Kosovanın bağımsızlık 

ilanını illegal olarak nitelendirerek, reddetmiştir.
571

 

Devlet olarak tanınmanın ilk örneği Hollanda ile İspanya arasında 1648 

yılında imzalanan Vestfalya Antlaşmasıdır. Vestfalya Antlaşması ile 

birbirlerinin egemenlik haklarını tanıma yoluna gitmişlerdir. Bunun 1581‘de 

Hollanda Bağımsızlık Bildirgesinin kabul edilmesinden yarım yüzyıl sonra 

gerçekleşmesi oldukça dikkate değerdir.
572

 Başka bir tarihsel örnek Amerika 

Birleşik Devletleri ilan edildiği zaman bağımsızlıkları hakkında İngiltere ve 

Fransa arasında Amerika Birleşik Devletleri‘nin uluslararası hukukun bağımsız 

bir süjesi olarak kabul edilip edilmeyeceği üzerine bir anlaşmazlığın ortaya 

çıktmasıdır. Britanya, devrim ya da savaş sonucu herhangi bir toprak parçası 

üzerinde yeni bir devletin kurulamayacağını savunuyordu. Ayrıca söz konusu 

topraklar üzerinde önceden egemen olan devletin, kurulan bu yeni devleti 

tanıması gerektiği şartını ileri sürüyordu.  Fransa ise Britanya‘dan farklı 

düşünüyordu ve Fransa‘ya göre kurulan yeni bir devletin tanınması için kendi 

kendine yetiyor olmasını kâfi görüyordu. Britanya ve Fransa‘yı karşı karşıya 

                                                
570 Danilo Türk, "Recognition of States: a Comment", European Journal of International 

Law, 1993, s. 66. 
571 Albert Rohan, ―Kosovo's path to independence‖, European Council on Foreign Relations, 
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Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
572Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge, 1947,  s. 11. 
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getiren bu farklı görüşlerden dolayı Fransa, ABD‘yi 1778 yılında tanırken 

Britanya 1782‘de tanımıştır. Fransa ve Britanya‘nın bu tutumları, devletleri 

tanıma hususunda açıklayıcı ve kurucu teorinin de ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.
573

  

 

4.3.1.1. Devlet Tanıma Kuramları 

 

Feldman‘ın görüşüne göre, bir devletin tanınması aynı zamanda, 

tanınan bir devletle yasal ilişkiler kurmak için bir tür tekliftir.
574

 Bununla 

birlikte, prensip olarak, tanıma tanınan ve tanıyan devletlerin arasında politik 

bir eylemdir. Uluslararası hukuk biliminde, açıklayıcı ve kurucu devlet tanıma 

kuramları, devlet tanıma yönteminin önemini açıklamak için formüle 

edilmiştir. 

Açıklayıcı teori,
575

 devlet olmanın tanınmadan bağımsız olarak var 

olduğunu (tanınmaya bağlı olmadığını) varsaysa da esas gerçeğin hukuki bir 

mesele olduğuna, yani devletin egemenlik için gereken yasal kriterleri ne 

ölçüde karşıladığına bakar. Bu görüşe göre devlet olmak için kriter meşruiyet 

değil etkinliktir.
576

 Devlet, tanınmak için ne başkalarına bağlı ne de 

meşruiyetini kanıtlama zorunluluğundadır. O sadece devlet gibi davrandığı için 

bir devlettir. Kurucu teori ise devlet olma ile ilgili, o devletin görev ve haklara 

sahip olmasından önce bir devletin tanınmasını talep eder. Bu görüşe göre, 

                                                
573

Hersch Lauterpacht, a.g.e. 
574David Feldman, Recognition in the Modern Law, Мoscow, 1975.  
575Stefan Talmon, ―The constitutive Versus the Declaratory Theory of Recognition: Tertium 

Non Datur?‖, British Yearbook of International Law, 2005, s. 105-107. 
576James Crawford, ―Statehood and Recognition‖, Oxford University Press, 2013, s. 6, 44. 
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tanınmanın hakiki sonucu meşruiyettir.
577

 Devlet olmak meselesi, fiili 

gerçeklerden ziyade diplomasi ile çözülür ve gerçekte hukukla ilgisi olmayan 

bir sorundur.  

Açıklayıcı ve kurucu kuramların arasında yaşanan çatışmanın zirvesi, 

yirminci yüzyılın ortalarında dekolonizasyon sürecinin bir sonucu olarak yeni 

devletlerin oluşumudur. Kurucu teori tarafından yönlendirilen sömürge 

devletler, bu süreci yavaşlatmaya çalıştılar; böylelikle toplumsal devrimler 

sonucunda yeni hükümetlerin iktidara gelmesini engellediler.
578

 SSCB ise, ters 

olarak, açıklayıcı tanıma kuramı temelinde bir dış politika izleyerek, kapitalist 

ülkelerin etkisini azaltma hedefini ve sosyalizm-komünizm temelinde yeni 

oluşmuş devletlerde yayılmasını hedeflemiştir.
579

  

 

4.3.1.1.1. Kurucu Devlet Tanıma Kuramı 

 

Kurucu Devlet Kuramının özü (constitutive theory) 1815‘te, Viyana Barış 

Kongresi‘nde görülmüştür; bu kongrenin nihai senedi (final act), Avrupa‘da 

sadece 39 egemen devlet tanınmış ve aynı zamanda, gelecekteki herhangi bir 

devletin yalnızca önceden var olan devletlerin kabulü ile tanınabileceği 

belirlenmiştir.
580

 Hâlihazırda kurulmuş olan devletler ile gelecekteki herhangi 

                                                
577Hersch Lauterpacht, ―Recognition Of States In International Law‖, The Yale Law Journal, 

Haziran 1944, s. 386. 
578

 Albina Kubanova, ―Theory of International Recognition‖, Humanitarian Sciences 

Conference, Novosibirsk, http://sibac.info/archive/guman/4(19).pdf,2014. 
579 A.g.m. 
580Kalevi Jaakko Holsti, Taming the Sovereigns: Institutional Change in International 

Politics, Cambridge, 2004, s. 128-129. 
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bir devlet iddiasında bulunan yapı arasındaki bu tür bir ayrımın sebebinin, 

tarihsel uzun ömürlülük (historical longevity) olduğu kabul edilmiştir.
581

 

Kurucu devlet kuramı, 1856‘da Paris Kongresi‘nde devletlerin eylemlrinin 

temelini oluşturmuş ve devletin uluslararası arenaya çıkışını lider güçlerin 

rızasıyla gerçekleştirebileceği belirtilmiştir. Modern uluslararası hukukta, bu 

teorinin en ünlü destekçilerinden biri Lauterpacht, görüşünü şöyle ifade eder: 

Uluslararası hukukun süjesi haline otomatik gelmek imkânsızdır ve bu konuda 

uluslararası bir karar alma organının yokluğunda, mevcut ülkeler bu rolü 

üstlenmelidir.
582

  

Bu kurama göre, bir devlet, diğer devletler tarafından egemen olarak 

tanındığı takdirde, yasal bir uluslararası kişi olarak kabul edilir. Bu açıdan 

Oppenheim, uluslararası hukukun, bir devletin, tanınmadığı sürece var 

olmadığı anlamına gelmediğini, ancak kabul edilmeden önce bildirilmediğini 

belirtmiştir. Dolayısıyla ancak ve en az bir devlet tarafından tanınan devlet, 

uluslararası bir kişi ve uluslararası hukukun bir süjesi haline gelir.
583

 Hegel‘in 

eserlerinde de bu tür kurucu görüşler vardır. Hegel, her devletin komşularına 

karşı egemen ve özerk olduklarını iddia eder. Bu bağlamda tanıma, komşu 

devletin yargısına ve iradesine koşulludur.
584

 

                                                
581Kalevi Jaako Holsti, a.g.e., s. 129. 
582Hersh Lauterpacht, 1947, s. 55. 
583

Lassa Oppenheim, 1905, s. 135. 
584Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Elements of the Philosophy of Right, Oxford, 2000, §331; 

James Crawford, ―Recognition in International Law: An Introduction to the Paperback 

Edition 2013‖, Hersch Lauterpacht içinde, Recognition in International Law, Cambridge, 

2013, s. xxxi. 



216 

 

Bu nedenle tanıma ve tanınma, devlet için olmazsa olmazdır (sine qua 

non).
585

 Bu teori, uluslararası hukukun bir rızaya dayalı (jus gentium 

voluntarium) olarak geleneksel pozitivist anlayış tarafından desteklenir: Ancak 

diğer devletlerin anlaşmasıyla bir entite bir devlete dönüşebilir.
586

 Bu bağlamda 

pratikte devlet olmanın zor ve karmaşık sorunu, varlığın diğer devletler 

tarafından kabul edilip edilmediği konusunda daha pragmatik bir soruna 

indirgenir.
587

 Bilindiği gibi kurucu kuramın bazı ciddi dezavantajları vardır. 

Özellikle bir devlet adayının yalnızca devletler topluluğunun bir parçası 

tarafından tanındığı durumlarda bu geçerlidir. Çok somut bir düzeyde, bir 

kurumun bir devlete dönüşmesinden önce ne kadar tanınmış devlete ihtiyaç 

duyulduğu ve tanınma kararının gerçeklere, normlara, jeopolitik düşüncelere 

veya faktörlerin birleşimine dayalı olup olmadığı sorusu ortaya çıkar. Daha 

temel bir düzeyde teori, devlet olmanın mutlak bir kavramdan ziyade göreceli 

bir kavram olduğunu gösterir.
588

 

 

4.3.1.1.2. Açıklayıcı Devlet Tanıma Kuramı 

 

Kurucu Devlet tanıma kuramının tersine, açıklayıcı devlet kuramı 

(declaratory theory) bir devletin tanınmadan bağımsız olarak tüzel kişilik 

                                                
585John Dugard, David Raic, ‗The Role of Recognition in the Law and Practice of Secession‘, 

Marcelo G. Kohen (ed.) içinde, Secession: International Law Perspectives,  Cambridge, 

2006, s. 97. 
586Thomas D.  Grant, The Recognition of States: Law and Practice in Debate and 

Evolution, London, 1999, s. 97. 
587Robert David Sloane, ―The Changing Face of Recognition in International Law: A Case 

Study of Tibet‖, 16 Emory International Law Review, s. 116-117. 
588James Crawford, 2006, s. 21;  Krystyna Marek, Identity and Continuity of States in Public 

International Law, Geneve, 1968, s. 132. 
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kazanması gerçeğine dayanır ve tanıma olgusu yalnızca doğum durumunu 

bildirir. Bu uluslararası tanınma kuramı, burjuva ulusal devletlerinin oluşumu 

sürecinde, kurucu devlet tanıma kuramına karşıtlığı olarak şekillendirirken, 

uluslararası hukuk alanında ve sömürgeci sistemin çöküşü döneminde ortaya 

çıkmış ve uluslararası doktrinde geniş çapta yer almıştır. 

Bir önceki yüzyılın sonunda Almanya, İtalya ve Romanya gibi çok 

sayıda Avrupa ülkesi bağımsız hale geldi. Birinci Dünya Savaşı sonrası (1914-

1918), Avrupa‘da birçok ülkenin yeniden bağımsızlıklarına kavuşması, 

Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu 

imparatorlukların bölünmesi egemen devletlerin ortaya çıkmasına yol açtı. 

Ancak Ortadoğu bölgesinde Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasıyla 

birlikte yarı bağımsız statüsüne sahip İngiltere ve Fransa öncülüğünde manda 

sistemi ile yönetilen yeni siyasal birimler ortaya çıkmıştır. ABD Başkanı 

Woodrow Wilson‘ın On Dört madde üzerinden yaptığı konuşma, uluslararası 

düzen için doğrudan sonuçlarla birlikte kendi kaderini tayin kavramını 

yaydı.
589

 Wilson doktrini, Pax Britannica‘nın sonunu ilan etti ve dünya 

sahnesinde ABD‘nin daha fazla etkisinin yolunu açtı. Bu değişikliklere 

cevaben kurucu teori, üstünlüğünü yeni bir anlayış lehine kaybetti ve açıklayıcı 

devlet tanıma kuramının doğuşuna neden oldu. Kurucu teorisyenler, tanımanın 

devlet olma için bir gereklilik olduğunu iddia ederken, açıklayıcı anlayışı böyle 

bir fikre meydan okuyordu. 

                                                
589Henry A. Kissinger, Diplomacy, New York, 1994, s. 191-192. 
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Bu bağlamda Rivier‘e göre bağımsız bir devlet‘in varlığı, diğer 

devletler tarafından tanınmasından da bağımsızdır.
590

 Brüksel‘in yeni devlet ve 

hükümetlerin tanınması konusundaki kararlarının ilk maddesinde şöyle 

kaydedildi: Tanımanın bir beyanat etkisi vardır; bu varlığa bağlı olan tüm 

hukuki etkilere sahip yeni bir Devletin varlığı, bir ya da daha fazla Devlet 

tarafından tanınmanın reddedilmesinden etkilenmez. Dolayısıyla, bir Devletin 

uluslararası tüzel kişiliği ve beraberindeki hak ve yükümlülükleri yalnızca 

devlet olma kriterlerini yerine getirebilme kapasitesine bağlıdır.
591

 Martens‘e 

göre de devlet bağımsız olarak ortaya çıkar ve var olur. Devleti tanıma sadece 

devletin doğumunu belirtir.
592

 Dolayısıyla tanıma yeni bir uluslararası hukuk 

süjesini oluşturmaz. Halkların özgür iradesinin bir sonucu olarak iktidara gelen 

ve yönetilen devletlerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesinden 

doğan devletler, ―kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın var olacaklardır‖.
593

  

Bazı akademisyenler modern uluslararası hukukta açıklayıcı teorinin 

resmen ilan edilmesine rağmen, kurucu teorinin özelliklerinin geçerli olduğunu 

vurgulamaktadır. Ancak Crawford‘a göre, hâlihazırda, uluslararası hukuk 

biliminde açıklayıcı teori baskındır.
594

 1933 Devletlerin Hakları ve 

Yükümlülükleri ile ilgili Montevideo Sözleşmesinin 3.cü maddesi bu görüşü 

doğrular: ―Bir devletin siyasal varlığı, diğer devletlerin tanınmasına bağlı 

                                                
590Emmerich De Vattel, The Laws of Nations, Knud Haakonssen, (ed.), Indianapolis, 2008, s. 

57. 
591İngilizce olarak AJIL Suppl., 30 (1936), s. 185 – 187 de s. 185. Orijinal Fransızca versiyonu 

için bkz. Annuaire de l'Institut de Droit International, 39-II (1936), s. 300 – 305 ve H. 

Wehberg, Institut de Droit International (1957), s. 11– 14. 
592

Friedrich Martens, Contemporary International Law of Civilized Nations, cilt 1, 

Moscow, 2008, s. 184. 
593Anvar Khasanov, ―Contemporary Approaches To The Theories Of Recognition Of New 

States In International Law‖, International Law, European Law, 2016, s. 112. 
594James Crawford, 2006.  
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değildir‖
595

; ki bu devletin en azından teoride açıklayıcı tanınmasının zaferinin 

bir örneğidir.  

 

4.3.1.2 Montevideo SözleĢmesi Bağlamında IġĠD 

 

İlk baskısı 1900‘te yayınlanan Allgemeine Staatslehre‘de (Devletin 

Genel Teorisi), Jellinek devletin üç unsur doktrinini geliştirdi. Üç unsur 

teorisinde (Dreielementenlehre, three elements theory) yapılmış olan tanıma 

göre ―devlet, insan, toprak ve egemenlik unsurlarının bir araya gelmesiyle 

oluşmuş bir varlık olarak‖ tanımlanmaktadır.
596

 Buna göre bir devlet, belirli bir 

bölgedeki bir nüfusta, etkili bir kamu otoritesi altında örgütlenmişse varlığını 

sürdürüyordur.
597

 Her ne kadar bazı yazarlar bu tanımlamayı Devleti 

tamamıyla olgusal bir kavram olarak ele almak olarak eleştirmiş olsalar da,
598

 

bu hâlâ Devlet uygulamasında en yaygın kabul edilen tanımdır. Bu tanım 

Montevideo Sözleşmenin
599

 temelini oluşturmuştur. Sözleşme, uluslararası 

                                                
595

Devletlerin Hakları ve Görevleri Hakkında Montevideo SözleĢmesi, 26 Aralık 1933. 
596Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre için, bkz. Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer 

of Nations. The Rise and Fall of International Law, Cambridge, 2002, s. 198–206. 
597Peter Malancuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7. baskı, New 

York, 1997, s. 75. 
598James Crawford, ―Israel (1948–1949) and Palestine (1998–1999): Two Studies in the 

Creation of States‖, Guy Goodwin-Gill, Stefan Talmon (ed.) içinde, The Reality of 

International Law, Oxford, (1999), s. 113. 
599Amerikan devletleri Yedinci Uluslararası Konferansı 3–26 Aralık 1933 tarihleri arasında 

Montevideo‘da düzelendi. Montevideo Konferansı sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel 

konuları içine alan 8 bölümlü ve 28 ana konudan oluşan oldukça geniş bir gündeme sahipti. 

Bu ana konuların içinde ulaşım, kadın hakları, siyasi uyuşmazlıkların çözümü, finansal ve 

ekonomik problemler, uluslararası hukuk ve barışın sağlanması gibi konular 

bulunmaktaydı. Konferansın ilk çalışmaları devletlerin eşitliği ilkesine bağlılık ve bir 

devletin başka devletlerin iç işlerine müdahalenin önlenmesiydi. Montevideo 

Konferansında devletlerin yükümlülükleri ve hakları, suçluların iadesi, siyasi mülteci ve 

uyrukluk konularını içeren altı antlaşma imzalandı. Konferansta kabul edilen ―Devletlerin 

hakları ve görevleri‖ hakkındaki bir rapor bir devletin varlığı için dört kriter yerine 

getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. ―Uluslararası hukukun bir kişisi olarak devlet 
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kuruluşlar tarafından uluslararası teamül hukukunun doğru bir ifadesi olarak 

kabul edilen dört kriteri devlet olmanın gereği olarak ortaya koymaktadır: 

―Uluslararası hukukun bir sujesi ve kişisi olarak devlet aşağıdaki niteliklere 

sahip olmalıdır:  

(a) daimi nüfus;  

(b) tanımlanmış ve belirlenmiş toprak parçası;  

(c) hükümet;  

(d) diğer devletlerle ilişki geliştirme kapasitesi.‖ 

Genel olarak bu koşulların geleneksel uluslararası hukuku temsil ettiği kabul 

edilmektedir.
600

 

Ebu Bekir el-Bağdadi adına hutbe okutulması ve Hilafeti ilan 

etmesinden sonra adı ―İslam Devleti‖ olan IŞİD, çoğu Avrupa ülkesinden daha 

büyük bir coğrafi bölgeye hükmetmiş ve dini temelli küresel bir etki 

yaratmıştır. Zira aşırıcı grupların, İslamcı teorisyenler ve Baas partisinin eski 

aktivistlerin yığılması ile tarihsel olarak kısa bir dönem içinde -sadece on 

yıldan fazla bir süre içinde– ortaya çıkan IŞİD, Taliban, El Kaide ve daha az 

bilinen diğer grupların deneyimlerini yaratıcı bir şekilde yeniden tasarlamayı 

başarmıştır. Kamusal bilinçte en önemli faktör olarak cazip Hilafet fikrini 

formüle ederek tabanını güçlendiren örgüt, ABD‘nin Irak‘ı işgalinden, Arap 

                                                                                                                            
aşağıdaki koşulları taşımalıdır; a) sürekli nüfus b) belirlenmiş bir toprak parçası c) hükümet 

d) diğer devletler ile ilişkiler kurabilme yeterliliği‖ , James Brown Scott,  ― The Seventh 

International Conference on American States‖, American Journal of International Law , 

1934,  s. 219-230. 
600Ruth Lapidoth, ―When Is An Entity Entitled To Statehood?‖, Israel Journal of Foreign 

Affairs, 2012, s. 77. 
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Baharı ve Suriye krizinden sonra bölgede ortaya çıkan politik boşluğu etkin bir 

şekilde kullanmayı da bilmiştir.  

Bu noktalardan hareketle çalışmanın bu bölümünde Montevideo 

Sözleşmesinin kriterleri bağlamında bu örgütün bir devlet olup olmadığı 

tartışılmıştır. 

 

4.3.1.2.1 Ülkesel Toprak Parçası 

 

Potansiyel devletin, tanımlanmış bir bölgesi iddia edilen devlet 

tarafından ―inkâr edilemez şekilde kontrol edilen, istikrarlı bir şekilde elde 

tutulan topraklar‖
601

 olması gerekir. Etkili kontrolün ne anlama geldiğinin 

gerekliliği daha fazla tanımlanmamıştır ve toprak kontrolü açısından başka 

ülkelere bağımlı olmalarına rağmen Vatikan, Monako veya Butan devlet olarak 

kabul edilmektedirler.
602

 Kesin olarak belirlenmiş sınırların olmaması, devlet 

olma için kendi başına bir engel teşkil etmez.
603

 Önemli olan, sınırları belli 

olmasa da belirli bir alandaki durağan bir topluluğun varlığıdır.
604

 Nihai 

sınırlarının itilaflı olması gerçeğine rağmen, İsrail devleti bu şekilde 

engellenmemiştir.
605

 Ancak, 1988 de Filistin‘in Devlet ilanı, herhangi belirli bir 

bölgeyi kontrol etmediği iddiasıyla geçerli sayılmamıştır.
606

 

                                                
601Ruth Lapidoth, a.g.m. 
602Safia Aoude, The State of Things to Some: The statehood of ISIS between practice, 

international law and religion, Unpublished, Copenhagen University, 2014, s. 4 
603

Security Council Official Records, Toplantı 383, s. 41. 
604Ruth Lapidoth, 2012, s. 78. 
605Crawford, 2013, s. 48. 
606Malcolm N Shaw, International Law, Cambridge, 2008, s. 19. 
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Yok olmadığı sürece, bir kez kurulan bir devlet, toprak kaybederek 

veya toprak üzerindeki etkili kontrolünü yitirerek statüsünü de kaybetmez. Bir 

devletin ortadan kalkması, yani yok olması, başka bir devletle birleşme, ilhak 

(tarihsel olarak), bölünme veya katılma suretiyle birleşme ile mümkün 

olabilir.
607

 Suriye, Irak ve Lübnan, geniş topraklarda etkili kontrollerini IŞİD 

işgali nedeniyle bir dönem kaybetmiş olsalar da halen egemen devletlerdir. 

Bununla birlikte, bazı bölgelerin IŞİD tarafından bir kaç yıldır kontrol altında 

tutulması, yasal uygulama açısından ayrıcalıklı fiili bir durum yaratabilir. Bu, 

Rus ilhakını takiben Kırım yarımadasının statüsüne benzer. 

Dolayısıyla IŞİD, kontrolünde olan topraklarını kaybettiği anda, özgün 

devlet, II. Dünya Savaşı‘ndan sonra Çekoslovakya‘da olduğu gibi, 

egemenliğini yeniden tesis eder.
608

 Bölge kriterinde asgari bir alan tanımını 

yapan herhangi bir kural yoktur.
609

 Ancak, IŞİD‘in Irak ve Suriye‘nin belirli 

kısımları üzerindeki kontrolü fazlasıyla kırılgan olduğundan ve bunların bir 

avuç stratejik ve geçici zafer sonucu elde edilmiş olmasından kaynaklı olarak 

bu kritere uyup uymadığı şüphelidir.
610

 Her ne kadar kontrol edilen bölgenin 

parçalanmış tabiatı tek başına devlet olma iddiasını çürütmese de bağımsızlığı 

elde etme konusunu epey güçleştirmektedir.
611

 Lauterpacht, oluşumun 

gelecekteki hudutlarında ciddi şüpheler varsa devlet uygulamasında tanımanın 

                                                
607Crawford, 2013, s. 1. 
608Crawford, a.g.e. 
609Crawford, a.g.e. 
610Bkz. Sergio Peçanha, Derk Watkins, ―İSİS‘ Territory Shrank in Syria and Iraq this Year‖, 

New York Times, 

https://www.nytimes.com/interactive/2015/12/18/world/middleeast/Where-ISIS-Gained-

and-Lost-Territory-Islamic-State.html, 22 Aralık 2015; ―İslamic State and the Crisis in Iraq 

and Syria in Maps‖, BBC, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034, 28 

Mart 2018, 1 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
611Ayrı bir devlet olma kriteri olarak bağımsızlık hakkında, bkz. Hersch Lauterpacht, 1947, ss. 

26-28.  Ayrıca bkz. James Crawford, The Creation of States in International Law, 2. 

baskı, Oxford, 2007, s. 47. 
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ertelendiği gerçeğine dikkat çekmektedir.
612

 IŞİD‘in hudutları şüpheden daha 

ötededir çünkü BM Güvenlik Konseyi tarafından Irak ve Suriye‘nin bölgesel 

bütünlüğü devamlı olarak doğrulanmaktadır.
613

Ayrıca  Irak ve Suriye toprak 

bütünlüğüne vurgu yapan 2249 ve 2254 sayılı Güvenlik konseyi kararları IŞİD 

tarafından hukuka aykırı biçimde ele geçirilmiş topraklar üzerinde devlet 

kurma olanağını tamamen ortadan kaldırmaktadır ve hiçbir şekilde işgal 

edilmiş coğrafya devletlerin tanınmasında ülkesel toprak parçası şartını 

sağlamamaktadır. 

 

4.3.1.2.2 Devamlılığı Olan Nüfus 

 

Kural olarak belirlenmiş gerekli asgari nüfus sayısı yoktur ancak göçebe 

bir nüfustan ziyade sabit ve istikrarlı bir nüfusa gereksinim vardır.
614

 Bu 

bağlamda 6 milyondan fazla bir nüfus Suriye ve Irak‘ta IŞİD‘in kontrolü 

altındaki bölgelerde yaşamaktadır. IŞİD çevrede toprak kazandıkça veya 

kaybettikçe bu bölgedeki nüfusun artmasının veya eksilmesinin bu kriteri (asıl 

nüfus kriteri) olumsuz yönde etkilediği düşünülmemektedir. Ancak, Libya, 

Mısır, Pakistan ve Nijerya‘daki IŞİD‘in kolları bu ülkelerin vilayetlerindeki 

nüfusun gerekli kontrol düzeyini sağlamasına imkân vermemektedir.
615

 Aynı 

                                                
612Lauterpacht, a.g.e., s. 30. 
613

Bkz. Güvenlik Konseyi Kararı 2249 (20 Kasım 2015); Güvenlik Konseyi Kararı 2254 

(18 Aralık 2015). 
614―The Western Sahara Case‖, Uluslararası Adalet Divanı, 1975, s. 12.  
621Zachary Laub, ―Background: The Islamic State‖, Council on Foreign Relations, 

http://www.cfr.org/iraq/islamic-state/p14811, Nisan 2015. 
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şekilde, IŞİD üyelerinin kendileri de göçebe olarak kabul edilebilir ve bu 

sürekli nüfus açısından bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

Nüfusun Irak, Suriye ve Lübnan vatandaşlarından oluşması bu gerçeği 

ortadan kaldırmaz, tabi ki bu, özgün devletin, işgalden dolayı o topraklar 

üzerindeki varlığını ve kontrolünü ne ölçüde kaybettiğine bağlıdır.
616

 Buna 

göre, özgün egemen devlet tarafından topraklar geri kazanılana kadar IŞİD‘in 

devlet olma kriterlerinden biri olan sürekli nüfus şartını fiili temelde yerine 

getirdiği düşünülebilir. Ancak, kalıcı bir nüfusa sahip olma gerekliliği IŞİD 

tarafından yerine getirilememiştir. Çünkü ele geçirdiği bölgelerden milyonlarca 

insan kaçmaktadır. Dolayısıyla Crawford‘a göre devletler bölgesel 

oluşumlardır ancak bunun üzerinde, ortak bir bağlılığı paylaşan bireylerin 

toplamından oluşan bölgesel topluluklardır.
617

 IŞİD tarafından kontrol edilen 

bölgelerde yaşayan insanlar olsa olsa tek bir ortak kadere sahiptirler: bir 

bağlılık olarak sayılamayacak olan zulüm ve işkence...
618

 Devlet olmak için 

nüfusun bir alt sınırı olmadığı için IŞİD‘in askeri personelinin kalıcı bir nüfus 

olduğu tartışılabilir. Ancak bu geniş yorumlama, paramiliter grupların ve terör 

örgütlerinin kayda değer sayıda personeli olmasından ötürü devlet olmanın bu 

şartını gölgede bırakabilecek niteliktedir.
619

 Açıkça görülmektedir ki IŞİD 

militanları düzenli olarak ordudan büyük sayılarda firar etmektedir.
620

 Bu 

                                                
616Malcolm N Shaw, 2008. 
617James Crawford, ―State‖, Max Plank Encyclopedia of International Law, 2011. 
618

U.N. Assistance Mission for Iraq and Office of the U.N. High Comm’r for Human 

Rights 
619―Guide for Syrian Rebels‖, BBC, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003, 

13 Aralık 2013; ―The Guerilla Groups in Colombia‖,U.N. Regional Info, 

https://www.unric.org/en/colombia/27013-the-guerrilla-groups-in-colombia, 2 Aralık 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
620Samuel Osborne, ―ISIS Executes 8 Dutch Members for Trying to Desert‖, The 

Independent, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-executes-8-
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durum IŞİD personelini devamlı olan nüfus olarak görülebilme pozisyonunu 

daha da fazla zayıflatmıştır. 

 

4.3.1.2.3 Otorite 

 

Devlet olmanın şartı, hem nüfus hem de toprakları üzerinde etkili 

kontrole sahip etkin bir hükümetin varlığıdır. Bir diktatörlük, monarşi veya din 

devletinde olduğu gibi devlet, vergi toplayarak ve yargı sistemini çalıştırarak 

otoritesini uyguladığı sürece bir hükümet sayılır.
621

 

Bu noktadan hareketle Finlandiya‘nın bağımsızlığının ilk günlerinde, 

Aland Adaları anlaşmazlığını (Aland Adaları hem Finlandiya hem de İsveç 

tarafından talep ediliyordu) çözmek için toplanan Hukukçular Komisyonu, yeni 

hükümetin bölgedeki otoritesini etkin bir şekilde yerine getirene kadar, 

Finlandiya‘nın yasal statüsünün belirsiz olduğu görüşünü beyan etti:  ―Kayda 

değer bir süre için, egemen bir devletin oluşması için gerekli şartlar mevcut 

değildir. Devrimin ve anarşinin ortasında, bir Devletin varoluşu için temel olan 

bazı unsurlar eksikti. Siyasi ve sosyal hayat dağınıktı; Yetkililer kendilerini 

ispat edecek kadar güçlü değillerdi, iç savaşlar yaşandı; dahası, halkın büyük 

bir bölümü tarafından yasallığı tartışılan Devlet, devrimci parti tarafından 

dağıtılmıştı ve Hükümet başkentten kovalanmış ve görevlerini yerine getirmesi 

zorla önlenmişti, silahlı kamplar ve polis iki karşıt kuvvete bölündü ve Rus 

birliklerinden bir süre sonra Almanlar da iç savaşa katıldılar. Bu nedenle, Fin 

                                                                                                                            
dutch-members-who-tried-to-desert-a6904586.html, 1 Mart 2016, 2 Aralık 2018 tarihinde 

erişilmiştir. 
621a.g.m. 
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Cumhuriyeti‘nin, hukuki anlamda, hangi tarihte kesin olarak kurulmuş bir 

egemen devlet haline geldiğini söylemek güçtür, istikrarlı bir siyasi örgüt 

oluşana kadar ve kamu yetkilileri, yabancı askeri birliklerin yardımı olmadan, 

Devlet topraklarında kendilerini gösterecek güce ulaşana kadar, bu kesinlikle 

gerçekleşmedi.‖
622

 

Buna paralel olarak özellikle dekolonizasyon sürecindeki devletler için 

ve benzer şekilde diğer ülkeler tarafından tanınma süreçlerinde, uluslararası 

kaidelerin çıtayı daha düşük tuttuğu görülmüştür; bu nedenle, devlet olma için 

etkenlik şartı daha az bağlayıcı hale gelebilmiştir.
623

 1960 yılında Kongo 

Cumhuriyeti (daha sonra Zaire; DRC) bağımsızlığını kazanırken, içinde 

bulunduğu kargaşaya ve etkin bir hükümetten yoksun olmasına rağmen tam 

teşekküllü bir devlet olarak tanınmıştır. Böylece, etkin hükümet şartı için çıta 

aşağıya çekilmiş oldu.
624

 

IŞİD ise demokrasiden yoksun olmasına rağmen otoriteden yoksun 

değildi. Biri Irak topraklarından, diğeri Suriye topraklarından sorumlu iki 

generalle birlikte Halife, Emirlik Konseyine başkanlık etmekteydi. Emirlik 

Konseyine rapor sunan on iki il valisi din, askeri operasyonlar, sınır güvenliği, 

mahkemeler ve yasal sistemler, uluslararası askere alma, propaganda ve 

medya, petrol satışları ve haraç, fidye, koruma şantajları, kâfir vergisi, seks 

köleliği ve antika alışverişi gibi ekonomik faaliyetleri kapsayan istihbarat ve 

                                                
622―The Aaland Islands Question (On the Merits)‖, Report by the Commission of Rapporteurs, 

League of Nations Council Document B7 21/68/106, 1921. 
623Zounuzy Zadeh, International Law and the Criteria for Statehood: The Sustainability of the 

Declaratory and Constitutive Theories  as the Method for Assessing the Creation and 

Continued Existence of States, Doktora Tezi, Tilburg University, 2011. 
624Zounuzy Zadeh, a.g.e. 
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mali konularla ilgilenen dokuz konsey başkanı vardı.
625

 Deklerasyon 

şöyleydi:
626

 

―Burada İslam Devleti‘nin bayrağı, tevhid bayrağı (tektanrıcılık) 

yükselir ve dalgalanır. Onun gölgesi Halep‘ten Diyala‘ya kadar olan 

toprakları kapsar. Onun altında, tawagitlerin (Allah‘tan başkasına 

inanan, kâfir) duvarları yıkılmış, bayrakları indirilmiş ve sınırları yok 

edilmiştir. Askerleri mağlup edilir, tutuklanır ya da öldürülür. 

Müslümanlar onurlandırılıyor. Kâfirler aşağılanıyor. Ehlisünnet 

(Sünniler) efendilerdir ve saygındırlar. Kötü niyetli (dine aykırı inanç 

ve fikirleri olanlar) aşağılanırlar. 

 Hudud (Şeriat cezaları) uygulanır - Allah‘ın hududunun hepsi. 

 Cephe hatları müdafaa edilir. Mezarlar ve Haçlar yıkılır. 

 Mahkûmlar kılıcın ucu (iyiler) tarafından serbest bırakılır.  

 Devlet topraklarında yaşayan halk, geçimlerini sağlamak ve 

yolculuk yapmak için hayatlarını ve mülklerini güvende hissederek 

dolaşırlar. 

 Wulāt (valiler) ve hâkimler atanmıştır. 

 Cizye (kâfir vergisi) yürürlüğe konmuştur. 

 Fay (savaşmadan küffardan alınan para) ve zekât (zorunlu sadaka) 

toplanmıştır. 

 Anlaşmazlıkları ve şikâyetleri çözmek için mahkemeler kuruldu. 

Kötülük kaldırıldı.‖ 

 

Buna rağmen IŞİD, etkili yönetim gerekliliğini sağlayamamıştır. Bu şart 

―toplumun geniş bir kısmı tarafından daimi itaate dayanan bir yönetimin 

işleyişinde ifade edilen iç istikrar seviyesine yeteri kadar ulaşmış olmak‖ 

şeklinde anlaşılmalıdır.
627

 Ancak IŞİD, kendi kontrolü altında geçici olarak 

yaşayan kişilere terör saçmıştır ki bu, bir grubun itaatine sahip olmanın tam 

tersidir.
628

 Kabul edilmelidir ki IŞİD‘in, örgütün kendisini ekonomik olarak 

                                                
625

Safia Aoude, 2014. 
626―Iraq and Syria Document: ISIS‘s Declaration of a ―Caliphate‖ for All Muslims‖. 
627Lauterpacht, 1947, s. 28. 
628

U.N. Assistance Mission for Iraq and Office of the U.N. High Comm’r for Human 

Rights 
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ayakta tutmaya yarayan nispeten etkili bir askeri idare sistemi vardı.
629

 Tersine 

IŞİD‘in ne bir parlamenter kuruluşu ne de bir hükümet yapısı vardı.
630

 IŞİD‘in 

―yönetici kabinesi‖, terör örgütünü finanse etmek, üyelerine silah sağlamak ve 

terör saldırılarını planlamakla görevli bir grup nüfuzlu teröristten 

oluşmaktaydı.
631

 Bu sebeple bunlar, diğer devletlerin herhangi bir fonksiyonel 

yönetim yapısıyla kıyaslanamaz. 

 

4.3.1.2.4 Uluslararası ĠliĢkiler Kurabilme Kapasitesi 

 

Etkili yönetim şartı, başta bağımsızlık ve diğer devletlerle ilişkiler 

kurabilme kapasitesi olmak üzere ek kriterlerle yakından ilişkilidir.
632

 

Dördüncü kriter, devletin tanınmasının bir şartından ziyade devlet olmanın bir 

sonucu olması yönüyle Crawford
633

 tarafından eleştirilmiştir. Lapidoth,
634

 diğer 

devletler tarafından tanınmanın devlet için bir koşul olmadığını ancak, devletin 

birçok devlet tarafından tanınmış olması gerçeğinin, diğer devletlerle ilişki 

kurma kapasitesine sahip olduğunu gösterebildiğini ifade eder.  

                                                
629Harriet Alexander, Alastair Beach, 2014. 
630Ruth Sherlock, Inside the Leadership of Islamic State: How the New ―Caliphate‖ is Run, 

The Telegraph, 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956280/Inside-the-

leadership-of-Islamic-State-how-the-new-caliphate-is-run.html,  9 Temmuz 2014. 
631Hisham Al-Hashimi, Revealed: The Islamic State‘cabinet‘: From Finance Minister to 

Suicide Bomb Deployer, The Telegraph, 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956193/Revealed-the-

Islamic-State-cabinet-from-finance-minister-to-suicide-bomb-deployer.html, 9 Temmuz 

2014, 4 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
632James Crawford, 2013, s. 57. 
633James Crawford, a.g.e. 
634Hersch Lauterpacht, 1947, s. 78. 
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IŞİD‘in diğer egemen devletlerde elçilikleri yoktur ve başka herhangi 

bir devlet tarafından tanınmamıştır. Fakat gerekli olan diğer devletlerle fiili 

ilişki kurmak değil, bunu yapabilecek kapasitedir. IŞİD sosyal medyayı 

dünyayla bağlantı kurmak ve Müslüman dünyasında kendine tabi emirlikler 

kurmak için bir propaganda platformu olarak kullansa da bu yeterli değildir. 

Kaldı ki, IŞİD‘in deklarasyonunda ―bütün emirliklerin, grupların, devletlerin ve 

kurumların yasallığı, üzerinde bulundukları topraklara IŞİD kuvvetleri 

vardığında ve halifenin otoritesi altına girdiklerinde hükümsüz ve geçersiz 

olacaktır‖ ifadesi ile birleşmiş küresel hırsları, diğer devletlerle ilişki kurma 

olasılığını reddettiği için sorunludur. Dolayısıyla uluslararası hukuku reddeden 

bir örgüt uluslararası hukuka göre nasıl devlet olabilir? sorunsalı baş 

göstermekte ve böyle bir yapının asla devlet olamayacağı ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca diğer bütün devletlerin egemenliklerini tanıma, bir devletin devlet olma 

şartını yerine getirdiği anlamına gelmez. O halde, IŞİD bu kriteri de henüz 

sağlamamaktadır. Özetle, yukarıda da zikredildiği üzere IŞİD‘in, dışişleri 

yönetmekle görevlendirilmiş bir bakanı veya bakanlığı yoktur.
635

 IŞİD‘in hiçbir 

devlet tarafından devlet olarak tanınmaması ve uluslararası olarak bir terör 

örgütü olarak suçlanması gerçeği IŞİD‘in devlet olmaya ilişkin Montevideo 

Sözleşmesinin dördüncü kriterini sağlamasını imkânsız hale getirmektedir.
636

 

Tüm bu veriler bağlamında egemen devlet ile devlet olma işlevlerini 

paylaşan bir varlık arasındaki farkı belirlemede dikkatli olunmalıdır. IŞİD, 

                                                
635Bkz. Christoph Reuter, ―Secret Files Reveal the Structure of İslamic State‖, Spiegel Online, 

http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-

terror-group-a-1029274.html, 18 Nisan 2015, 4 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
636Radwan Mortada, ―What Does ISIS‘ Declaration of a Caliphate Mean?‖, Al-Akhbar 

English, https://english.al-akhbar.com/node/20378, 30 Haziran 2014, 6 Aralık 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
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kurucu teorinin savunduğu devlet olma olgusunu ortaya koymada açıkça 

başarısızdır. Bununla birlikte, Montevideo Sözleşmesinin ortaya koyduğu 

kriterleri karşılamaya oldukça yaklaşmış olmasına rağmen, başka devletlerle 

ilişki kurmayı reddetmekte, kendi dışındakileri dar-ül harb olarak görmekte ve 

bunları ortadan kaldırmayı bir amaç olarak kabul etmekte, başka ülkeler 

tarafından egemen olarak tanınmadığı gibi, kendisi de başka devletleri 

tanımada herhangi bir irade ortaya koymamaktadır (hepsini ortadan kaldırmak 

dışında). Dolayısıyla IŞİD‘in bir devlet olma hakkının olmayışı bu konuyla 

ilişkili yükümlülükleri de ıskat etmiş ve bu sonuç IŞİD hakkında bir hükme 

varmayı kolaylaştırmıştır.   

Bu noktadan hareketle IŞİD bir devlet değildir, çünkü onun yaratılması 

ve faaliyeti mevcut uluslararası hukuka aykırıdır. Bir devletin bazı resmi 

işaretlerinin varlığına rağmen, IŞİD‘in bir devlet olmadığının ilk nedeni, farklı 

devletlerin topraklarından bir ―İslami Devlet‖ yaratma süreci içerinde 

olmasıdır. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir; çünkü bu iki egemen 

devletin topraklarının işgalinden başka bir şey değildir. 

IŞİD‘in bir devlet olmadığının ikinci göstergesi, onun kontrollü bir 

toprağa sahip olması, ancak açık ve en önemlisi kalıcı sınırlarının olmamasıydı; 

çünkü militanlar aktif olarak direnmiştir. Örgütün direnişi kırıldıkça alan 

hâkimiyeti küçülmüş ve elinde tuttuğu saha hâkimiyeti niyahetinde sona 

ermiştir. 

Üçüncü neden, IŞİD‘in daha fazla genişlemeyi istemesi ve bu amaç için 

saldırganlığın, modern uluslararası hukuk sistemindeki güç kullanımının ve güç 

tehdidinin zorunlu normlar (BM Antlaşması md. 2/4) tarafından yasaklanması 
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gerçeğiyle ilgilidir. Bu nedenle benzer hırsları olan herhangi bir yapının 

başlangıçta mevcut uluslararası ilişkiler sisteminde IŞİD, sonsuz bir izolasyona 

ve sürekli direnişe mahkûm olduğu için belirli bir zaman dilimi sonrası dahi 

varlığını devam ettirme olasılığı yoktur. 

Dördüncü neden, IŞİD‘in kendisini sadece teokratik bir devlet olarak 

değil, tüm dünyada İslam‘ın ―ana ruhani merkezi‖ olarak konumlandırmasıdır. 

Mevcut uluslararası hukuk sisteminde, bir dini yapının devlete çok benzediği 

ile ilgili çok önemli bir örnek vardır ancak bu bir devlet değildir ve tanınmaz. 

Böylece, Roma Katolik Kilisesi‘nin idari merkezi olan Papalık Makamı 

(Vatikan), büyükelçilikler açabilir, anlaşmaları sonuçlandırabilir ve BM ile 

gözlemci statüsüne sahip olabilir. Bu durumda, tüm bu seçenekler Kutsal 

olduğu için Devlet olması gerektiği argümanından değil bir devlet olarak 

tanındığı ve uluslararası hukuk düzeni içinde hareket ettiği için devlet olan 

Vatikan için kullanılabilir. Ayrıca IŞİD‘e Vatikan‘dan örnek alınarak verilecek 

devlet payesi ―Pandora‘nın kutusunu‖ da açacak ve öteki dini cemaat veya 

örgütleri de aynı statüde temsil için bir emsal oluşturması mücadelesine 

sokacaktır. Bu ise küresel düzeyde dini tartışmaları daha da ağırlaştırır. 

Bu nedenlerden dolayı IŞİD hukuken bir devlet değildir. Her ne kadar 

devlet olma özelliklerinin bir kısmını taşısa ve iddialı bir isme sahip olsa da 

bunlar yeterli değildir. Bu noktalardan hareketle IŞİD, mevcut hukuki statüsü 

itibariyle, ―terör örgütü‖ olarak tanımlanabilir. 

Obama da IŞİD‘in en önemli özelliklerini özetlemiştir: IŞİD, ―İslami‖ 

değildir. Hiçbir din, masumların ölmesine göz yummaz. IŞİD mağdurlarının en 

büyük çoğunluğu ise Müslümanlar olmuştur. IŞİD kesinlikle bir devlet 
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değildir. Önceden El-Kaide‘nin Irak‘taki ayağı ve sonrasında, Irak-Suriye 

sınırının iki tarafından bölge elde edebilmek için Suriye‘deki iç savaşı ve 

mezhep çatışmasındaki avantajı elde etmiştir. Hiçbir devlet veya hükmü 

altındaki hiçbir birey tarafından devlet olarak tanınmamaktadır. IŞİD bir terör 

örgütüdür, bu kadar basittir. Ve önünde duranları katletmek haricinde hiçbir 

gayesi yoktur.
637

 

Uluslararası hukuk açısından ise IŞİD üç sebeple devlet olma yetisine 

sahip değildir. Birincisi, Montevideo Sözleşmesinde belirtilen devlet olma 

maddi kriterlerini sağlamamaktadır. İkincisi, uluslararası hukuk anlamında 

devlet olmayı hedeflememektedir. Üçüncüsü, IŞİD‘in devlet olması, devlet 

olarak tanınması veya buna müsaade edilmesi açıkça jus cogens ilkelerini ihlal 

edecektir. Dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliğe karşı küresel ve eşi 

benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturan IŞİD‘in devlet olarak şekillenmesi, 

birden çok jus cogensi ihlal edecektir.
638

 Ek olarak devletler, bir terör örgütünü 

devlet olarak tanıyamaz. Aksine devletlerin, IŞİD tarafından Irak ve Suriye‘de 

oluşturulan güvenli bölgeyi ortadan kaldırma konusunda açık bir görevi 

vardır.
639

 Bununla birlikte IŞİD‘in devlet olmanın tüm kriterlerini yerine 

getirme durumunda dahi devlet olabilmesi sorunludur. Zira BM ve uluslararası 

toplum tarafından daha önceden terör örgütü olarak tanınmış bir varlığın meşru 

bir devlet statüsüne erişmesi önü alınmaz bir kaosun başlangıcı olabilecektir. 

Bu konuyla ilgili bir teamül de olmadığı için diğer terör örgütleri de emsal 

gösterme yoluna gidebileceklerdir.  

                                                
637

 ―Statement by the President on ISIL‖, The White  House Office of the Press Secretary, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-

1, 10 Eylül 2014, 1 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
638

Güvenlik Konseyi Kararı 2249, 20 Kasım 2015. 
639A.g.m. 
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Devamla, Irak ve Suriye‘nin belirli bölümleri nezdinde devlet olmaya 

ilişkin bazı kriterler zayıflamış veya geçici olarak yok olmuş olsa da, 

uluslararası teamül hukuku, mevcut bir devletin devlet olma durumunun devam 

ettiği hususunda güçlü bir varsayım yansıtmaktadır. Bu varsayım açıkça ilgili 

devletin politik bağımsızlığı ve bölgesel bütünlüğünü kapsamaktadır. BM 

devamlı olarak Irak
640

 ve Suriye‘nin
641

 politik bağımsızlığı ve bölgesel 

bütünlüğünü doğrulamaktadır. Bütün bu olgular IŞİD‘in uluslararası teamül 

hukuku nezdinde de devlet olma gerekliliklerini karşılamadığı sonucunu 

doğurmaktadır. Bu sebeple, IŞİD tarafından yeni bir devlet oluşturulmamıştır; 

mevcut Irak ve Suriye‘nin bölgesel bütünlüğüne ise diğer devletlerce saygı 

gösterilmesi ve bunun korunması zorunludur. 

Ayrıca IŞİD uluslararası hukuk anlamında hiçbir zaman devlet olma 

iddiasına sahip olmamış, tam tersine, Halifelik haricindeki bütün oluşumların 

meşruluğunu reddetmiştir.
642

 Bunu yaparak IŞİD, diğer devletlerin varlığını da 

tek başına reddetmektedir. Bu durum, tanınmanın sadece diğer devletler 

tarafından yapılabilmesi karşısında tanımayı teorik olarak imkânsız hale 

getirmektedir. IŞİD uluslararası hukukun diğer tüm konularının mevcudiyetini 

ve aynı zamanda uluslararası hudutları reddetmektedir.
643

 Bu, IŞİD‘in devletler 

                                                
640

A.g.m. 
641

Güvenlik Konseyi Kararı 2254, 18 Aralık 2015; Güvenlik Konseyi Kararı 2253, 17 

Aralık 2015. 
642Radwan Mortada, 2014, s. 73. 
643Radwan Mortada, a.g.e. 
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topluluğuna entegre olmayı amaçlamadığını,
644

 bunun yerine, mevcut sistemin 

halefi olmayı istediğini göstermektedir.
645

 

Genel anlamda Halifelik politik bir oluşumdan daha fazlasıdır; 

kurtuluşun bir vasıtasıdır.
646

 Allah tarafından öngörülen ve mevcut diğer tüm 

devletleri yok etmeyi/çatısı altına almayı amaçlayan ―Tek Devlet‖ anlayışı 

uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir. Bununla birlikte IŞİD de hiçbir 

zaman devletler sistemi içinde bir devlet olmayı iddia etmemiş ve 

etmeyecektir.
647

 Bu daha fazlasıyla ilgilidir zira devletin varlığı hiçbir anlamda 

sadece olgusal bir soru değildir: Devlet kanun tarafından ve kanun uyarınca 

kurulan yasal bir oluşumdur. Lauterpacht, bir devletin varlığının sonucu olarak 

uluslararası hukukun normal bir süjesi olduğunu ileri sürerken bu süjenin 

uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş kriterlere sahip bir devlet olduğunu 

düşünmemiz gerektiğini belirtir.
648

 Dolayısıyla uluslararası hukuk kurallarına 

uymayan ve/veya reddeden bir örgütün devlet olmaması ona karşı güç 

kullanılmayacağı anlamına da gelmemektedir. 

 

 

 

                                                
644Graeme Wood, ―What ISIS Really Wants‖, The Atlantic, 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/, Mart 

2015. 
645Alex Johnson, ―Deviant and Pathological: What Do ISIS Extremists Really Want?‖, NBC 

News,  https://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/deviant-pathological-what-do-isis-

extremists-really-want-n194136, 3 Eylül 2014, 5 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. ("Bütün 

emirliklerin, grupların, devletlerin ve organizasyonların yasallığı, kilafetin yetkisinin 

genişletilmesi ve birliklerinin kendi bölgelerine gelmesiyle boşalır.") 
646Graeme Wood, a.g.m. 
647Graeme Wood, a.g.m. 
648Hersch Lauterpacht, 1947, s. 45. 
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4.4. IġĠD’e KarĢı Güç Kullanımı 

 

ABD ve Rusya tarafından domine edilen devletler koalisyonlarının 

Suriye‘deki terörle mücadele operasyonları, teröristlere karşı güç 

kullanılmasının, hatta bir devletin sınırlarının bile ötesinde, modern uluslararası 

ilişkilerde artık olağanüstü değil, yaygın bir uygulama olduğunu kanıtlamıştır. 

Bununla birlikte, iyi bilindiği gibi, BM Statüsüne (madde 2/4) uygun olarak, 

başka bir devletin topraklarında bir devlet tarafından güç kullanılması yasaktır. 

Terör tehdidine karşı askeri bir müdahaleyi yapan devletler, BM Şartı‘nın 

öngördüğü bireysel veya kolektif savunma hakkına sahip eylemlerini haklı 

çıkarmaktadır (madde 51). Ancak, madde 2/4 ve madde 51 birlikte ele 

alındığında, silahlı saldırıya karşı meşru müdafaa hali dışında kuvvet 

kullanılmasını yasakladıkları görülür.
649

 Gerçekten de meşru müdafaa söz 

konusu olduğunda, silahlı saldırıyı bertaraf etmek için askeri gücün 

kullanılması uluslararası hukuk açısından yasaldır. Fakat devletlerin terörist 

saldırılara karşı kendini savunma hakkına başvurdukları gerçek durumlar 

genellikle çok karmaşıktır. Birleşmiş Milletler (Güvenlik Konseyi), BM üye 

devletleri, Uluslararası Adalet Divanı ve uluslararası hukuk alanında yetkili 

uzmanlar topluluğunun yönetim organları seviyesindeki yasal ve politik 

değerlendirmeleri her zaman açık değildir. Terörist tehditlere karşı askeri 

gücün sınır ötesi kullanımı için birçok emrin yasallığı ciddi şekilde 

sorgulanabilir. 

                                                
649 Sertaç H. Başeren, a.g.e., s. 112. 
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Uluslararası toplum, uluslararası terör suçlarını ve faillerini yargılama 

yetkisine sahip daimi nitelikte uluslararası bir yargı organının kurulması 

konusunda farklı görüşlere tanık olmuş ve kurulacak uluslararası bir 

mahkemenin uluslararası terörizmle etkili bir biçimde mücadele etme olanağı 

yaratacağını ileri sürülmüştür.
650

 Ancak sözkonusu faydalara rağmen henüz 

terör suçları ile ilgili evrensel nitelikte bir yargı ve ceza organı kurulması 

yönünde uluslararası bir düzenleme yapılmamıştır.
651

 Özetle uluslararası terör 

saldırıları ile ilgili hali hazırda yargılama yapabilecek bir uluslararası mahkeme 

yoktur. Bu durumda teröristlerin  ad hoc olarak yargılamak  üzere bir 

uluslararası mahkeme kurulabileceği gibi bu tür bir yargılama ―insanlığa karşı 

suç‖ başlığı altında Uluslararası Ceza Mahkemesi bünyesinde yargılama 

gerçekleştirilebilinir  ya da Uluslararası Ceza Mahkemesinin statüsünün bu 

türden terör eylemlerini kapsayacak biçimde değiştirilmesi olası terör 

saldırıların faillerinin de yargılayabilmesini sağlayabilir.   

Terör suçlarını yargılamak maksadı ile kurulacak uluslararası daimi 

nitelikli bir yargı organı çok taraflı uluslararası anlaşmalarda suç olarak 

tanımlanmış; bombalama, uçak kaçırma, gibi terör eylemlerini yargılama 

yetkisine sahip olabilir. Uluslararası sözleşmelerde suç olarak tanımlanmış 

belirli terör eylemlerinin kurulacak uluslararası mahkemenin yargı yetkisi 

                                                
650 Ronald J. Sievert, ―Meeting the Twenty-First Century Terrorist Threat within the Scope of 

Twentieth Century Constitutional Law‖, Houston Law Review, 2000, s. 1428; Leah M. 

Campbell, ―Defending Against Terrorism: A Legal Analysis of the Decision to Strike Sudan 

and Afghanistan‖, Tulane Law Review, 1999-2000, s. 1086-1088; Joel Cavicchia, ―The 

Prospects for an International Criminal Court in the 1990‘s‖, Dickinson Journal of 

International Law, 1992, s. 233. 
6511937 tarihli Terörizmle Mücadele ve Terörizmin Önlenmesine Dair Cenevre Sözleşmesi, 

Sözleşmede yasaklanan suçların işlenmesi halinde faillerinin yargılanması amacıyla 

uluslararası bir mahkeme kurulmasını öngörmüştür. Sadece Hindistan tarafından onaylanan 

Sözleşme yürürlüğe girememiştir 
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dâhilinde yargılanması hukuken makul bir yaklaşım olmakla birlikte terörizm 

kavramının genel kabul görmüş bir tanımı yapılmadığı sürece terörizmle 

mücadele konusunda uluslararası bağlamda ortak hareket etme mümkün 

olmayacaktır.  Zira ―birilerine göre terörist olan, diğerlerine göre özgürlük 

savaşçısı‖
652

 olarak tanımlanmaya devam edildiği sürece var olan bu anlayış 

farkından doğan ikilemi devam ettirmenin yanı sıra ceza hukukunun temelini 

teşkil eden ―kanunsuz suç olmaz‖ (nullum crimen sine lege) ilkesini de 

karşımıza çıkacaktır.
653

  

Terör suçlarının cezalandırılması ile ilgili diğer öneri ise; terör 

suçlarının ―insanlığa karşı suç‖ kapsamında yargılanmasıdır.
654

 Roma 

Statüsünün hazırlanması amacı ile düzenlenen konferansta Hindistan, Sri 

Lanka, Cezayir ve Türkiye terörizmin ―insanlığa karşı suç‖ kapsamında 

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine dâhil edilmesini teklif 

etmiştir.
655

 Ancak, terörizmin bir suç olarak açık bir şekilde tanımlanmamış 

olması, terör suçlarının mahkemenin yargı yetkisine dâhil edilmesinin 

                                                
652 Sertaç Hami Başeren,‖ Terrorism with Its Differentiating Aspects‖, Defence Against 

Terrorism Review, 2008, s. 2. 
653 Steven W. Krohne, ―The United States and the World Need an International Criminal Court 

as an Ally in the War Against Terrorism‖, Indiana International & Comparative Law 

Review, 1997, s. 176. 
654Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü‘nün 7/1. maddesi insanlığa karşı suçları, sivil halka 

karşı yaygın ya da sistematik bir şekilde girişilen saldırılara bağlı ve bu saldırının bilincinde 

olarak işlenen aşağıdaki fiiller olarak belirtmektedir: Kasten adam öldürme, toplu yok etme, 

köleleştirme, nüfusun sürgünü veya zorla nakli, uluslararası hukukun temel hükümlerinin 

ihlal eder bir şekilde hapsetme veya fiziki özgürlükten ağır yoksun bırakma, işkence, ırza 
geçme, cinsel kölelik, fuhşa zorlama, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıktaki diğer cinsel 

şiddet biçimleri, siyasal, ırkçı, ulusal, etnik, kültürel, dinî ya da cinsel nedenlerle ya da 

uluslararası hukukta kabul edilemez olarak benimsenen evrensel başka ölçütlere bağlı 

olarak herhangi bir gruba ya da herhangi bir belirlenebilir topluluğa zulmetme, zorla 

kaybetme, apartheid, fiziki bütünlüğe veya fizik ya da ruh sağlığına zarar verecek nitelikte 

insanlık dışı muamelelerde bulunma. İnsanlığa karşı suç hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Canan Ateş Ekşi,  Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ġnsanlığa KarĢı Suçlar Üzerindeki 

Yargı Yetkisi, Ankara, 2003. 
655 Muzaffer Yasin Aslan,, et al. "The Role of International Criminal Law in the Global War on 

Terrorism1." Ankara Law Review, 2005, s. 1-48. 
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mahkemeyi politize edeceği yönündeki görüşler, bazı terör eylemlerinin 

uluslararası bir mahkeme tarafından yargılama yapılacak nitelikte 

bulunmaması, iç hukuk yolları kullanılarak ulusal hukuk sistemleri kapsamında 

yapılacak bir soruşturma ve yargılamanın daha etkili olabileceği yönündeki 

görüşler nedeni ile yapılan teklif reddedilmiştir.
656

 Ancak, 11 Eylül terör 

saldırıları sonrasında terörizm ve terör suçlarının ―insanlığa karşı suç‖ 

kapsamına alınarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine dahil 

edilmesi yeniden gündeme gelmiştir. 11 Eylül terör saldırılarının sivil halkı 

planlı bir biçimde hedef alması Roma statüsü 7.ci maddesinde herhangi bir 

nüfusa yönelik sistematik ve yaygın biçimde yapılan saldırı tanımlaması ile 

paralellik göstermektedir. 

BM Anlaşmasının ilk maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için 

uyulacak ilkeleri kapsayan 2/4. madde
657

 uluslararası hukukta kuvvet 

kullanmaya ilişkin temel düzenlemeyi oluşturmaktadır.
658

  Uluslararası 

ilişkilerde kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunmayı açık bir 

biçimde yasaklayan hüküm şu şekildedir: ―Teşkilatın üyeleri, milletlerarası 

münasebetlerinde gerek bir başka devletin toprak bütünlüğüne veya siyasî 

                                                
656 Antonio Cassese,  ―Terrorism is also Disrupting Some Crucial Legal Categories of 

International Law‖, European Journal of International Law, 2001, s. 994; Lucy 

Martinez, ―Prosecuting Terrorists at the International Criminal Court: Possibilities and 

Problems‖, Rutgers Law Journal, 2002, s. 18-19. Teröristlerin Uluslararası Ceza 

mahkemesi bünyesinde yargılanmasını savunan bir çalişma için bkz. Todd M Sailer. ―The 

International Criminal Court: An Argument to Extend its Jurisdiction to Terrorism and a 
Dismissal of U.S. Objections‖, Temple International and Comparative Law Journal., 

1999, s. 311-346. ABD‘nin kurulacak bir uluslararası mahkemenin terörist eylemler 

üzerinde de yargı yetkisine sahip olmasına karşı çıkmasının nedenleri hakkında ise bkz. 

Stephen W. Krohne, 1997, s. 167-187. 
657 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sertaç H. Başeren, a.g.e., s. 60-63. 
658

Uluslararası hukukta kuvvet kullanmanın yasaklanması ilk olarak 16. 10. 1925 tarihinde 

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Belçika arasında imzalanan Ren Misakı ile 

gerçekleşmiş, bunu savaşın yasaklanmasını öngören Briand-Kellog Paktı takip etmiştir. 

Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanmayı ilke olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk 

düzenleme ise BM Andlaşması‘dır. 
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bağımsızlığına karşı, gerekse BM‘nin amaçları ile telif edilemeyecek herhangi 

bir surette, tehdide veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.‖ 

Böylece, BM Antlaşması‘nın kabulüyle birlikte bir devletin diğer bir devlete 

karşı tek taraflı kuvvet kullanımında bulunması hukuka aykırı kabul edilerek 

yasaklanmıştır.
659

 

Kuvvet kullanma yasağının anlamı ve kapsamı ile ilgili birbirinden 

farklı görüş ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Yasağının geniş bir şekilde ele 

alınmasını savunan görüşe göre; söz konusu yasak, kapsayıcı bir yasaktır.
660

 

Kuvvet kullanma yasağının sınırlandırıcı bir biçimde ele alınmasını ortaya 

koyan diğer görüş ise, yasağın sınırlı bir yasak olduğunu ileri sürmektedir. 

Buna göre BM Antlaşması‘nın amaçlarına aykırı olmayan ya da devletin siyasî 

bağımsızlığı veya ülke bütünlüğünü ihlâl etmeyen kuvvet kullanma eylemleri 

yasak kapsamında değerlendirilememelidir.
661

 Sınırlandırıcı yoruma göre; 

tehlike altındaki kişileri kurtarmak veya insanî yardımda bulunmak amacıyla 

bir devletin silahlı kuvvetlerinin diğer bir devletin ülkesine girerek kuvvet 

kullanması yasağı ihlâl etmemektedir. Bu tür müdahalelerin yasal olduğunu 

savunanlara göre, tehlike altında bulunan insanların kurtarılması BM 

Antlaşmasının amaçlarına aykırı değildir. Her iki koşulda da diğer devletin 

siyasî bağımsızlığına veya ülke bütünlüğüne yönelik herhangi bir hareket 

                                                
659 Bkz. Marc Weller, Iraq and the Use of Force in International Law, Oxford, (2010), s. 

187. 
660 Marry Ellen O‘Connell,  ―The Myth of Preemptive Self-Defense‖, The American Society 

of International Law, Ağustos 2002. 
661 Mark B. Baker, ―Terrorism and the Inherent Right of Self-Defense (A Call to Amend 

Article 51 of the United Nations Charter)‖, Houston Journal of International Law, 1987, 

s. 32.; Anthony D‘Amato, ―Israel's Air Strike upon the Iraqi Nuclear Reactor‖, American 

Journal of International Law, 1983, s. 584. Güvenlik Konseyi Osirak Saldırısı ile ilgili 

olarak İsrail‘in kuvvet kullanma yasağının sınırlandırıcı yorumuna dayanan savunmasını 

kabul etmemiş ve İsrail‘i kınamıştır. S.C. Res. 487, U.N. SCOR, 36th Sess., U.N. Doc. 

S/INF 37 (1981). 
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gerçekleşmediğini vurgulayarak, böyle bir durumda sadece devletin ülke 

bütünlüğünün geçici bir müddet için ihlâl edildiğini ileri sürmektedir.
662

 

 

4.4.1. Devlet DıĢı Aktörlere KarĢı Güç Kullanımı 

 

11 Eylül 2001 tarihinde New York‘ta Dünya Ticaret Merkezi‘ne 

yapılan saldırı sonrası uluslararası teamül hukukunun değişime ayak 

uydurabilmesi için mağdur devletin egemenlik ve bağımsızlık hakkının 

yanında güç kullanmasının önünü açabilmek adına ikincil pozisyonda kalması 

gerekmiştir.
663

 Dolayısıyla devlet dışı aktörlerin saldırılarına karşı devletin 

silahlı saldırılar gerçekleştirmesi uluslararası hukukta güç kullanımının merkezi 

hiyerarşi içerisinde yapılmadığını, devletler arasındaki anlaşmalarda ve diğer 

uluslararası ilişkilerde çok sayıda çözümün bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

IŞİD‘e karşı kuvvet kullanımı BM Antlaşmasının 51. maddesindeki
664

 

saldırının sebebi yasal sınır olarak benimsenebilir. Böylelikle meşru müdafaa 

hakkı kolektif güvenlik sisteminin bir unsuru olarak, bir devletin silahlı 

saldırıya maruz kaldığı durumda Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve 

güvenliği sağlamak maksadı ile gerekli tedbirleri alana kadar münferiden 

kuvvet kullanma hakkını saldırıya maruz kalan devletin tek başına veya 

                                                
662 Oscar Schachter,  ―The Lawful Use of Force by a State Against Terrorist in Another 

Country‖, Henry H. Han (ed.) içinde, Terrorism & Political Violence Limits & 

Possibilities of Legal Control, New York, 1993, s. 246. 
663Raphael Steenberghe, ―The law against war or jus contra bellum: a new terminology for a 

conservative view on the use of force?‖ Leiden Journal of International Law, 2011, s. 

763, 2011. 
664 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sertaç H. Başeren, a.g.e., s. 63-67. 
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müştereken kullanabileceği öngürülmektedir.
665

 Meşru müdafaa hakkı 

kapsamında Münferiden kuvvet kullanmaya başvurulduğu hallerde uygulanan 

tedbirler ve önlemler ivedilikle uluslararası güvenlik ve barışın korunmasında 

başlıca sorumlu organ olan Güvenlik Konseyine bildirilecek ve Konseyin aldığı 

tedbirlere uyulacaktır. 

 

4.4.2. Suriye ÇatıĢmasında IġĠD’e KarĢı Uluslararası Hukukun 

Uygulanması 

 

IŞİD‘in devlet olarak kabul edilemeyecek olması ve Irak ve Suriye‘nin 

ülkesel bütünlüğüne ilişkin varsayımın devam etmesi sebebiyle, BM, Birleşik 

Krallık, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Hollanda, Norveç, Suudi 

Arabistan, Rusya, Katar, Almanya ve Türkiye tarafından askeri müdahale 

yapılmasına ilişkin olarak güç kullanımının muhtemel yasal dayanaklarının 

incelenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen devletlerin BM nezdinde 

sundukları notaları kronolojik sırası Irak Dış İşleri tarafından yazılan 

S/2014/691 sayılı mektup ile madde 2(4) kapsamında düzenlenen, 

devletlerarası ilişkilerde güç kullanımının genel yasağı sadece iki istisnaya 

müsaade etmektedir: (1) Madde 51
666

 bağlamında münferit veya kolektif meşru 

                                                
665

Ayrıntılı bilgi için bkz. Stanimir A. Alexandrov,  Self-Defense Against the Use of Force in 

International Law, Kluwer Law International, The Hague, 1996, s. 1-29. 
666

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 51 (‗Bu Antlaşma‘nın hiçbir hükmü, Birleşmiş 

Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi 

uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin 

doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru 

savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi‘ne bildirilir ve 

Konsey‘in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da 
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müdafaa hakkı ve (2) Güvenlik Konseyi tarafından BM Antlaşması Bölüm VII 

(39-42 maddeler)
667

 kapsamında güç kullanımına izin verilmesi. Md. 2/4 

kuvvet kullanma yasağını BM üye devletlerine getirmiştir. Bu nedenle BM 

Güvenlik Konseyi‘nin yetkilendirmesi yasak sayılamaz. Öbür taraftan eski 

itilaf devletlerine karşı güç kullanılması ve VII. bölüm çerçevesinde güç 

kullanılmasına karar verildiğinde gerekli güç hazırlanana kadar daimi üyelere 

verilen yetki de telaffuz edilebilir.
668

 Ancak, bazı akademisyenler üçüncü bir 

istisna olduğunu iddia eder: İnsani müdahale hakkı.
669

 

Elbette Türkiye Cumhuriyetinin yapmış olduğu ilk müdahale 

(Süleyman Şah Türbesi) 23 Şubat 2015 tarihli S/2015/127 sayılı nota‘da 

Güvenlik konseyine 31 Mart 2014 tarihli ve 2014/14136816-TURKUNO 

DT/4474978 sayılı mektubuna vurgu yaparak, Türkiye-Fransa arasında yapılan 

1921 Ankara Anlaşması, Türkiye-Suriye arasında 1956 yılında yapılan sınır 

protokolü ve 1973 yılında Türkiye-Suriye arasında yapılan yazışmalara istinad 

                                                                                                                            
yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini 

hiçbir biçimde etkilemez.‘) 
667

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 39 (‗Güvenlik Konseyi, barışın tehdit edildiğini, 

bozulduğunu ya da bir saldırı eylemi olduğunu saptar ve uluslararası barış ve güvenliğin 

korunması ya da yeniden kurulması için tavsiyelerde bulunur veya 41. ve 42. maddeler 

uyarınca hangi önlemler alınacağını kararlaştırır.‘); Madde 40 (‗Güvenlik Konseyi, 

durumun ağırlaşmasını önlemek üzere, 39. madde uyarınca tavsiyelerde bulunmadan ya da 

önlemleri kararlaştırmadan önce, ilgili tarafları gerekli ya da uygun gördüğü geçici 

önlemlere uymaya çağırabilir. Bu geçici önlemler tarafların haklarını, iddialarını ya da 

konumlarını hiçbir biçimde zedelemez. Bu geçici önlemlerin yerine getirilmemesi halinde 

Güvenlik Konseyi bunu gereğince dikkate alacaktır.‘); adde 41 (‗Güvenlik Konseyi, 

kararlarını yürütmek için silahlı kuvvet kullanımını içermeyen ne gibi önlemler alınması 

gerektiğini kararlaştırabilir ve Bileşmiş Milletler üyelerini bu önlemleri uygulamaya 

çağırabilir. Bu önlemler, ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, telegraf, 
radyo ve diğer iletişim ve ulaştırma araçlarının tümüyle ya da bir bölümüyle kesintiye 

uğratılmasını, diplomatik ilişkilerin kesilmesini içerebilir.‘); Madde 42 (‗Güvenlik 

Konseyi, 41. Madde‘de öngörülen önlemlerin yetersiz kalacağı ya da kaldığı kanısına 

varırsa, uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için, hava, 

deniz ya da kara kuvvetleri aracılığıyla, gerekli saydığı her türlü girişimde bulunabilir. Bu 

girişimler gösterileri, ablukayı ve Birleşmiş Milletler üyelerinin hava, deniz ya da kara 

kuvvetlerince yapılacak başka operasyonları içerebilir‘). 
668Bkz. Sertaç Hami Başeren, a.g.e., s. 48. 
669Bkz. Anthony D‘Amato, ―Trashing Customary International Law‖, The American Journal 

of International Law, 1987, s. 104. 
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edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin Süleyman Şah türbesi (Anklav bölge) 

üzerindeki egemenlik hakkını belirtmiştir.
670

 Bu doğrultuda 22 Şubat 2015 

tarihinde Türk silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Şah Fırat 

Operasyonu Süleyman Şah türbesinde bulunan 38 personelin Türkiye‘ye 

getirilmesi ve türbe içerisinde bulunan Süleyman Şah ve iki muhafızın naaşı ile 

diğer eşyaların Suriye‘nin Eşme köyüne taşınmasıyla sonuçlanmıştır.
671

 

 

4.4.2.1. Davet Üzerine Müdahale 

 

Madde 2(4)‘ün muhtemel istisnalarına bakmadan önce, devlet 

tarafından verilen iznin madde 2(4) ihlalini önlemesi sebebiyle Irak ve Suriye 

tarafından müdahale için yapılan davetin incelenmesi gerekir.
672

 Davet üzerine 

müdahale doktrini, başka bir Devletin ülkesinde devam eden silahlı bir 

çatışmaya, ülke hükümeti tarafından davet üzerine bir Devletin askeri birlikleri 

tarafından müdahale edilmesi şeklinde uygulanır.
673

 Doktrin, kavramın kendisi 

ve IŞİD‘le Irak ve Suriye‘de mücadele edilmesine uygulanması açısından; 

doktrinin doğası ve temeli nedir?, Irak ve Suriye‘de güç kullanılması için bir 

davet var mıydı?, davetin geçerliliği için neler gereklidir?, bu daveti kim ve ne 

                                                
670

 Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi, Türkiye Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 25 

Şubat  2015 tarihli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Başkanı‘na hitaben gönderilen 
mektup, S/2015/127, (Şubat 23, 2015). 
671 Naim Gök, ―Suriye Krizi‘nin Türkiye‘ye Yansımaları (2011-2017),‖ Üsküdar Üniversitesi 

Sosyal 

Bilimler Dergisi, 2019, s. 98-99, 
672

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 2, Paragraf 4 (‗Tüm üyeler, uluslararası 

ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal 

bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletler‘in Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir 

biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar‘). 
673Georg Nolte, ―İntervention by İnvitation‖, Max Planck Encyclopedia of International 

Law, 2011. 
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zamana kadar verebilir?, Doktrin iç savaşlara uygulanır mı?, eğer cevap 

hayırsa, herhangi bir muhtemel istisna var mı? biçimindeki ön sorunları ortaya 

çıkartır 

Davet üzerine müdahale doktrini dogmatik olarak BM Antlaşmasının 

2(7) ve 2(4) maddelerinin 2(1) maddesiyle birlikte okunmasında yatar.
674

 

Madde 2(1)‘e göre ―Organizasyon, bütün Üyelerinin eşit olarak egemen olduğu 

(egemen eşitliği) prensibine dayanır.‖
675

 Madde 2(7), bir Devletin milli 

yetkisine tabi olan meselelere BM‘nin bile müdahale etmesini engeller.
676

 Bazı 

diğer teamül niteliğindeki kurallara ek olarak bu hüküm, müdahale etmeme 

prensibinin temeli olarak kabul edilir.
677

 

Madde 2(4) Devletin politik bağımsızlığına veya ülkesel bütünlüğüne 

karşı güç kullanmayı veya kullanma tehdidini yasaklar.
678

 Sonuç olarak, eğer 

davet uygun şekilde yapıldıysa, yabancı Devlet tarafından yapılan müdahale, 

güç kullanımı veya kullanma tehdidi teşkil etmeyecek ve bu sebeple jus cogens 

ihlali olmayacaktır. Müdahale eden Devletin eylemi, uygun tarafça bir iç 

karışıklığa ilişkin geçerli bir davet olmadıkça, güç kullanımı yasağı veya 

müdahale etmeme ilkesinin ihlalini teşkil edecektir.
679

 

                                                
674

Uluslararası Adalet Divanı, (Nicar. v. U.S.), Karar, Paragraf 251, (1986): ‗ülkesel 

egemenliğe saygı ilkesinin etkile kaçınılmaz olarak, güç kullanımı ve müdahale etmeme 

yasağı ilkeleri ile örtüşmektedir. 
675

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 2, Paragraf 1 (‗Örgüt, tüm üyelerinin egemen 
eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur.‘) 

676
A.g.m. Paragraf 7 (‗İşbu Antlaşmaínın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletlere herhangi bir 

devletin kendi iç yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi vermediği gibi üyeleri de bu 

türden konuları işbu Antlaşma uyarınca bir çözüme bağlamaya zorlayamaz; ancak, bu ilke 

VII. Bölümde öngörülmüş olan zorlayıcı önlemlerin uygulanmasını hiçbir biçimde 

engellemez‘) 
677Maziar Jamnejad, Michael Wood, The Principle of Non-İntervention, 22 Leiden Journal of 

International Law, 2009, s. 345. 
678

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 2, Paragraf 4 
679

Uluslararası Adalet Divanı, (Nicar. v. U.S.), Karar, Paragraf  205, (1986). 
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Irak hükümeti, ―terörle mücadele için müttefiklerinden gelecek olan 

desteğe çok ihtiyaçları olduğunu‖ belirtmek suretiyle IŞİD‘e karşı mücadelede 

uluslararası topluluğun yardımını defalarca istemiştir.
680

 Daha sonraki bir 

mektubunda Irak yönetimi, ―Irak‘ın belirli talebine cevaben ABD‘nin 

yardımları dâhil elde ettikleri bütün askeri yardım konusunda minnettar 

olduklarını ve ABD‘nin Suriye‘den gelen IŞİD saldırılarına karşı mücadele için 

bir koalisyon kurup liderlik etmesi gerektiğini belirtmiştir.
681

 Irak bu ikinci 

notasında ayrıca, ABD‘nin Suriye‘den gelen IŞİD saldırılarına karşı mücadele 

için bir koalisyon kurup liderlik etmesini istemiştir. Irak Dışişleri Bakanı'nın 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 

yazdığı 25 Haziran 2014 tarihli ( S/2014/440) mektubunun önemini tekrar 

belirterek, ―bu mektupta, uluslararası toplumdan, Irak ve Şam İslam Devleti'nin 

(IŞİD) yok edilmesine ve ülkesinin istikrarını kazanmasına yönelik çabalara 

destek vermesini talep edilmiştir.‖ Irak Dışişleri Bakanı ilgili mektupta 

―uluslararası hukuka ve ilgili ikili ve çoklu anlaşmalara uygun olarak ve milli 

egemenlik ile Anayasa'ya binaen, ABD‘nin IŞİD mevkilerini ve askeri 

sığınaklarını vurmaya yönelik olan uluslararası girişimi yönetmesini talep 

etmişti. Bu türdeki saldırıların amacı, Irak'a karşı olan bu sürekli tehdidi 

sonlandırmak, Irak vatandaşlarını korumak ve son olarak Irak kuvvetlerini 

silahlandırıp Irak sınırlarındaki kontrolü yeniden kazanmalarını 

sağlamaktır.‖
682

 ABD, Irak hükümetinin mektubuna cevaben BM Güvenlik 

konseyine yazdığı 23 Eylül 2014 tarihli (S/2014/695) mektubu ile Irak Dışişleri 

                                                
680

Irak'ın BM Daimi Temsilcisi, Irak Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 25 Haziran 

2014 tarihli Genel Sekretere gönderilen mektup, S/2014/440, (Haziran 25, 2014) 
681

Irak'ın BirleĢmiĢ Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi BaĢkanı'na hitaben 

20 Eylül 2014 tarihli mektubu, S/2014/691, (Eylül 20, 2014). 
682 A.g.m. 
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Bakanı'nın Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı 20 Eylül 2014 tarihli 

mektupta (S/2014/691) ve Genel Sekreter'e yazdığı 25 Haziran 2014 tarihli 

mektup dahil olmak üzere (S/2014/440) Irak tarafından yapılan diğer 

beyanlarda, Irak‘ın, Suriye'deki güvenli bölgelerden gelen Irak ve Şam İslam 

Devleti'nin (IŞİD) sürekli saldırılarının ciddi tehdidi ile karşı karşıya olduğunu 

belirtmiştir:  

―Tehdidin mevzilendiği Devletin hükümeti bu terör saldırılarını 

önlemek için isteksiz ya da yetersiz olduğu durumlarda ki burada bu 

durum söz konusudur, Devletler, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. 

maddesinde de belirtildiği gibi, tek başına ya da toplu olarak meşru 

müdafaa yapma hakkına binaen kendilerini koruyabilmelidirler. Suriye 

rejimi, bu güvenli bölgelerle kendi başına etkili bir şekilde mücadele 

edemeyeceğini ve etmeyeceğini göstermiştir. Buna bağlı olarak, 

Birleşik Devletler, Irak vatandaşlarını gelecekteki olası saldırılardan 

korumak ve Irak güçlerinin Irak sınırlarında kontrolü yeniden 

kazanmasını sağlamak suretiyle, Irak‘a yönelik olan mevcut IŞİD 

tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla Suriye‘de gerekli ve orantılı 

askeri faaliyetleri başlatmıştır.‖
683

 

Buna karşın, Suriye, ABD liderliğindeki hava saldırılarını
684

 birkaç defa 

aleni şekilde protesto etmiştir.
685

 Haziran 2014‘te, hükümet, izni olmadan 

insani yardım girişlerini yasaklamıştır.
686

 Ek olarak, Esad rejimi Suriye 

hükümetinin bölgesi üzerindeki kullanıma izin vermek veya reddetmek 

konusunda münhasır yetkisi olduğuna vurgu yapmıştır. Suriye argümanlarını, 

BM‘nin bile Devletlerin iç işlerine müdahale etmesini engelleyen BM 

                                                
683 ABD’nin BM Daimi Temsilcisi, Amerika Birleşik Devletleri‘nin Birleşmiş Milletler Daimi 

Temsilcisi'nden Genel Sekreter'e hitaben yazılmış 23 Eylül 2014 tarihli mektup, S/2014/695, 

23 Eylül 2014. 
684―İki F16 uçağı, Halep'teki elektrik santrallerini hedef alan Suriye hava sahasını ihlal ediyor‖, 

Syrian Arab News Agency, http://sana.sy/en/?p=57274, 10 Ekim 2015, 1 Aralık 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
685

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 17 

Eylül 2015 tarihli Genel Sekretere ve Güvenlik Konseyi Başkanına gönderilen mektup, 

S/2015/719 (Eylül 21, 2015); Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye Birleşmiş Milletlere 

Daimi Temsilcisinden 18 Eylül 2015 tarihli Genel Sekretere ve Güvenlik Konseyi 

Başkanına gönderilen mektup, S/2015/727, Eylül 22, 2015, 
686

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 18 

Haziran 2014 tarihli Genel Sekretere gönderilen mektup, S/2014/426, 20 Haziran 2014. 
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Antlaşması madde 2(7)‘ye dayandırmıştır.
687

 Mektup, Suriye‘nin egemenliği, 

bölgesel bütünlüğü ve ulusal birliğine karşı saygı duyulmasını talep etmiştir.
688

 

Suriye‘ye göre, terör örgütlerine yardım yapılması, güç kullanma yasağının bir 

ihlali olarak Suriye‘ye karşı bir saldırı teşkil etmiştir.
689

 

Benzer şekilde Eylül 2015 ortalarında Suriye, bölgesinde askeri 

önlemler alan Birleşik Krallık, Avustralya ve Fransa‘yı protesto etmiştir.  

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Birleşmiş 

Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve 

Başkanı'na hitaben yazdığı 25 Kasım 2014 tarihli (S/2014/851) özdeş 

mektuplarda: ―Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca, 

Birleşik Devletler tarafından yürütülen uluslararası girişimin bir parçası olarak 

Irak'ın toplu meşru müdafaasına destek vermek amacıyla Büyük Britanya ve 

Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın tedbirler almakta olduğunu Güvenlik 

Konseyi'ne bildirmek amacı ile bir  mektup yazmıştır. 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın aldığı bu 

tedbirleri, Irak hükümeti‘nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı 20 Eylül 

2014 tarihli mektupta (S/2014/691) talep ettiği gibi, ―Irak ve Şam İslam 

Devleti'nin Irak'a yaptığı saldırılara karşı koymak amacıyla alınmıştır. Birleşik 

Krallık, Suriye'de bulunan IŞİD üslerine ve askeri karargâhlarına saldırmak 

suretiyle Irak'a sürekli olarak yapılan saldırıları sonlandırmak, Irak 

vatandaşlarını korumak ve Irak güçlerinin Irak sınırlarındaki kontrolü yeniden 

                                                
687

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 2, Paragraf  7 
688

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 18 

Haziran 2014 tarihli Genel Sekretere gönderilen mektup, S/2014/426, 20 Haziran 2014. 
689A.g.m. 

http://undocs.org/S/2014/691
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kazanmasını sağlamak amacında olan bu uluslararası girişimi tamamen 

desteklemektedir‖ şeklinde yazmıştır.
690

 

Aynı zamanda, BM antlaşması 51'inci maddesine ve 25 Kasım 2014 

tarihli (S/2014/851) ve 7 Eylül 2015 tarihli (S/2015/688) mektuplarına ek 

olarak, Güvenlik Konseyine rapor vermek maksadı ile bir mektup yazmıştır. 

İlgili mektubta İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının Suriye'deki 

IŞİD‘e karşı, 2249 (2015) sayılı kararda belirtildiği gibi, bireysel ve kolektif 

meşru müdafaa hakkının kullanılmasına dair gerekli ve orantılı tedbirlerin 

alındığını belirtmiştir. 

Irak Dışişleri bakanlığının  25 Haziran 2014 tarihli (S/2014/440) 

mektubuna cevaben Avustralya BM Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi 

Başkanı'na hitaben 9 Eylül 2015 tarihli (S/2014/691) mektubunda:   

―Irak'a, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarına yönelik bu 

tehdit devam etmektedir. IŞİD'in Suriye'deki güvenli bölgelerden Irak'a 

yaptığı saldırılar sürmektedir. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. 

maddesi, Birleşmiş Milletlerin bir Üyesi'ne karşı silahlı saldırı olduğu 

durumlarda Devletlerin tek başına ya da topluca meşru müdafaa yapma 

hakkını tanımaktadır. Tehdidin bulunduğu Devletin Hükümetinin, kendi 

bölgesinden kaynaklanan saldırıları önlemeye isteksiz ya da yetersiz 

olduğu durumlarda, Devletler meşru müdafaaya yönelik hareket 

edebilmelidirler. Suriye Hükümeti, Suriye içindeki IŞİD üslerinden 

Irak'a yönelik yapılan saldırıları zapt etmekte başarısız olmakla, bu 

saldırıları önlemekte isteksiz ya da yetersiz olduğunu göstermiştir. 

Avustralya, Irak Hükümetinin yardım talebine cevaben, ―Irak'taki toplu 

meşru müdafaa uygulamasına yönelik Suriye'de IŞİD‘e karşı gerekli ve 

orantılı askeri operasyonlara girişmiştir. Bu operasyonlar, Suriye'ye ya 

da Suriye halkına yönelik değildir ve Suriye rejimine destek mahiyeti 

taşımamaktadır. Bu askeri operasyonları yürütürken, Avustralya 

                                                
690

 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Birleşmiş Milletler Daimi 

Temsilcisi'nin Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben yazdığı 25 Kasım 2014 

tarihli özdeş mektuplar, S/2014/851, 26 Kasım 2014; Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na 

hitaben yazdığı 25 Kasım 2014 tarihli özdeş mektuplar, S/2015/928, 3 Aralık 2015. 
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uluslararası hukuka karşı olan yükümlülüklerine riayet edecektir‖ 

şeklindeki kararını bildirmiştir.
691

 

 

Fransa Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi başkanına hitaben yazdığı 9 Eylül 2015 

tarihli  (S/2015/745) mektup‘ta ise özellikle 2170 (2014), 2178 (2014) ve 2199 

(2015) sayılı GK Kararlarında Suriye ve Irak‘da dâhil olmak üzere IŞİD 

tarafından sivil nüfuslarına yönelik yapılan suistimaller uluslararası barış ve 

güvenliğe tehdit olarak tanımlamıştır: ―Bu davranışlar aynı zamanda Fransa'nın 

güvenliği için doğrudan ve olağanüstü bir tehdittir. Birleşmiş Milletler 

Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca, Fransa, Suriye topraklarından IŞİD 

tarafından gerçekleştirilen saldırılara cevap olarak askeri uçakların katılımını 

içeren eylemlerde bulunmuştur‖ şeklinde yazmıştır‖.
692

 

 Başkan Esad, müdahalede bulunan Devletleri, Birleşmiş Milletler 

Antlaşmasının 51. maddesinin amacını, Antlaşma ile açıkça bağdaşmayacak 

şekilde çarpık yorumlamaya dayanmakla suçlamıştır.
693

 Suriye, Uluslararası 

güvenlik ve barışı tesis etmek için gereken önlemlerin Güvenlik Konseyi 

tarafından aldığını belirtmiştir.
694

 Suriye‘nin pozisyonuna göre, müdahale için 

bir davet yapılmamıştır.
695

 Tam tersine Suriye, bölgesinde anayasal görevlerine 

uygun şekilde IŞİD ile etkili bir şekilde mücadele ettiğini ifade etmiştir.
696

 

Suriye; Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve ―belirli bilinen batı 

                                                
691 Avustralya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na 

hitaben mektubu, S/2015/693, 9 Eylül 2015. 
692 Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na mektubu 

S/2015/745, 9 Eylül 2015. 
693

Suriye Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 17 Eylül 2015 tarihli Genel Sekretere ve 

Güvenlik Konseyi Başkanına gönderilen mektup, S/2015/719, 21 Eylül 2015. 
694A.g.m. 
695A.g.m. 
696A.g.m. 
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Devletlerini‖ terör gruplarını silahlandırmakla ve eğitmekle suçlamıştır.
697

 Bir 

gün sonra Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar‘ı terör örgütlerine para ve 

silah dâhil destek sağlamakla suçlamıştır.
698

 Daha sonra Suriye, ön onayı 

olmaksızın hukuka aykırı müdahalede bulunan ABD ve Kanada‘yı da protesto 

etmiştir.
699

 Buna karşın Suriye, Rusya müdahalesine izin vermiş
700

 ve 

Rusya‘nın ―Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Suriye‘de faal diğer terör 

gruplarına karşı mücadelede askeri destek vermesini‖ talep etmiştir.
701

 Buna 

cevaben Rusya, Suriye‘deki terör örgütlerine karşı 30 Eylül 2015 tarihinde füze 

saldırılarına başlamıştır.
702

 

Bu iznin geçerli olabilmesi için dört şartı sağlaması gerekir: (1) en 

yüksek yetki organı tarafından verilmiş olmalıdır, (2) müdahaleden önce 

verilmelidir, (3) baskı altında verilmiş olmamalıdır, (4) destek, iznin verildiği 

kapsamdan çıkmamalıdır.
703

 Baskı, Viyana Anlaşmalar Hukuku 

Sözleşmesi‘nin madde 51 ve 52 gereğince izni geçersiz kılmakta ve kuvvet 

tehdidi oluşturması bağlamında BM madde 2(4)‘e aykırılık teşkil etmektedir.
704

 

Davet olmadan silahlı müdahalenin madde 2(4)‘ü ihlal etmesi ve saldırı eylemi 

                                                
697A.g.m. 
698 Suriye Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 21 Eylül 2015 tarihli Genel Sekretere ve 

Güvenlik Konseyi Başkanına gönderilen mektup, S/2015/727, 22 Eylül 2015. 
699A.g.m. 
700―Damascus Confirms Assad Asked Putin for Military Aid‖, Business Insider, 

https://www.businessinsider.com/afp-syria-confirms-assad-asked-putin-for-military-aid-

2015-9, 30 Eylül 2015, 14 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
701Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi 

Başkanı'na hitaben mektubu, S/2015/792, 15 Ekim 2015. 
702―Syria Crisis: Russian Air Strikes against Assad Enemies‖, BBC, 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34399164, 30 Eylül 2015,  14 Aralık 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
703Georg Nolte, 2011.; Tom Ruys and Luca Ferro, ―Weathering the Storm: Legality and Legal 

İmplications of the Saudi-led Military İntervention in Yemen‖, International and 

Comparative Law Quarterly, 2016; Olivier Corten, ―The Law against War: The 

Prohibition on the Use of Force‖, Contemporary International Law, 2010, s. 259-276. 
704Nikolas Stürchler, The Threat of Force in International Law, Cambridge, 2007, s. 57; 

Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, Madde 51-52, Mayıs 23, 1969, 1155 BirleĢmiĢ 

Milletler AntlaĢması Serisi 331. 
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teşkil etmesi sebebiyle izin müdahaleden önce verilmiş olmalıdır.
705

 Silahlı 

Faaliyetler davasında Uluslararası Adalet Divanı, ülkesel Devletin izni 

kapsamında olmayan Devlet aksiyonlarının BM Antlaşmasına aykırı olduğunu 

ve Saldırganlık Tanımı üzerine Genel Kurul Kararı‘nın 3(e) maddesinin ihlalini 

teşkil edeceğini doğrulamıştır.
706

 

Genel bir kural olarak, aşağıdaki kriterleri sağlayan her yönetim, geçerli 

bir izin vermekle yetkilendirilmiştir.
707

 Devletin toprakları üzerinde etkili bir 

kontrol yürütmesi ya da asgari bir etkinlik göstermesi ve aynı zamanda 

uluslararası toplumca tanınması gerekir.
708

 Mevcut durumda ne Irak ne de 

Suriye hükümeti kendi bölgelerinde kontrolü kaybetmiş ve her iki durumda da, 

müdahale için davet, uluslararası topluluk tarafından tanınan en yetkili mercii 

tarafından yapılmıştır.
709

 Davetin zaman unsuru ise davet üzerine müdahale 

doktriniyle ilgili muhtemelen en tartışmalı konudur. Uluslararası hukuk 

akademisyenleri, bir yönetimin geçerli bir davet yapabilme yetkisinin 

feshedilmesi konusuna katılmamaktadırlar.
710

 Bu sebeple hem Irak hem de 

Suriye hükümetleri geçerli bir davet yapabilme yetkisine sahiptir.  

Davet üzerine müdahale kapsamında iç savaş kavramı genel olarak 

―uluslararası karaktere sahip olmayan herhangi bir silahlı çatışma‖ olarak 

                                                
705

BM Genel Kurul Kararı 3314 (XXIX) Paragraf 195(saldırganlığı tanımlamak),14 Aralık 

1974) 
706A.g.m. 
707Georg Nolte, 2011, s. 17-18. 
708Georg Nolte, 2011. 
709Colum Lynch, ―Why Putin is so Committed to Keeping Assad in Power‖, Foreign Policy, 

https://foreignpolicy.com/2015/10/07/putins-russia-is-wedded-to-bashar-al-assad-syria-

moscow/, 7 Ekim 2015, 3 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
710Christine Gray, International Law and the Use of Force, Oxford, 2008, s. 67-113; George 

Nolte, 2011, s. 18; Yoram Dinstein, War, Aggression and the Self-Defence, Edinburg, 

2011, s. 119; Gregory H. Fox, ―Intervention by Invitation‖, Oxford Handbook of the Use of 

Force, 2015, s. 816. 
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anlaşılmaktadır.
711

 Institut de Droit International Wiesbaden Beyanı uyarınca, 

müdahale etmeme ilkesinin amaçları kapsamında iç savaş durumlarının kendi 

kaderini tayin etme hakkı ışığında tanımlandığı açıktır. Beyan tarafından 

sunulan tanımdan açıkça anlaşılmaktadır ki bir iç savaş: (a) yönetimi veya 

devletin politik, ekonomik veya sosyal düzenini ortadan kaldırmayı amaçlayan 

bir veya birden çok isyan hareketi arasında
712

 veya (b) kurulu bir yönetim 

bulunmadığı yerde devletin kontrolü için birbiriyle çatışan iki veya daha fazla 

grup arasında meydana gelir.
713

 Bir devletin iç savaş durumunda geçerli bir 

davet yapamaması, ―1977 Cenevre Konvansiyonu‘na Ek II. Protokol‘ün‖ 1.ci 

maddesindeki anlamıyla ―uluslararası olmayan silahlı çatışma‖ sınırına 

erişmeyen iç huzursuzluklar, gerilimler, ayaklanmalar, izole ve düzensiz şiddet 

içeren davranışlardan ayırt edilebilir.
714

 Yukarıdaki sınırlamalara bakılmaksızın 

bir yönetim, izole iç şiddet durumlarında bölgesinde güç kullanılmasına 

yabancı ülkedeki vatandaşların salahiyeti veya sınır ötesi sıcak takip 

operasyonları için icazet vermekte serbesttir.  

İç savaşlara müdahale yasağının istisnası olan teröre karşı mücadele, 

terör gruplarının ―millet‖ olarak görülemeyeceğini ve kendi kaderini tayin etme 

hakkına dair taleplerinin reddedilmesi üzerine dayalıdır. Bu istisna akademik 

literatürde geniş desteğe sahip olup devlet uygulamalarına da yansımaktadır.
715

 

                                                
711―The Principle of non-intervention in the civil War‖ , Institut de Droit International, 

Wiesbaden Session, Resolution III, Madde 1 (1975). 
712

A.g.m., Madde 1 (a). 
713

A.g.m., Madde 1 (b). 
714Christine Gray, 2008, s. 82; Georg Nolte, 2011, paragraph 11. 
715Ruys and Ferro, 2016, s. 26-27; Raphael Van Steenberge, ―The Alleged Prohibition on 

Intervening in Civil wars is Still Alive after the Airstrikes against Islamic State in Iraq: A 

Response to Dapo Akande and Zachary Vermeer‖, EJIL: Talk!, 

https://www.ejiltalk.org/the-alleged-prohibition-on-intervening-in-civil-wars-is-still-alive-

after-the-airstrikes-against-islamic-state-in-iraq-a-response-to-dapo-akande-and-zachary-

vermeer/, 12 Şubat 2015, 3 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
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Hiçbir devlet IŞİD‘i, sömürge veya yabancı egemenliğine karşı mücadele eden 

halk olarak ve hatta sadece halk olarak dahi tanımamaktadır.
716

 Tam aksine, 

uluslararası topluluk kesin surette IŞİD‘i bir terör örgütü olarak kabul 

etmiştir.
717

 BM Yaptırımlar rejiminin değiştirilmesi adına VII. Kısım uyarınca 

oybirliğiyle kabul edilen BM G.K. 2253 numaralı Kararı, IŞİD‘e ilişkin ―terör 

hiçbir din, milliyet veya uygarlık ile ilişkilendirilemez ve 

ilişkilendirilmemelidir‖ ifadesini kullanmıştır. Kasım 2015‘te Birleşik Krallık 

BM‘den Irak hükümetine müdahale talebinde bulunmuş ve müdahalenin 

sadece IŞİD‘e karşı olacağını belirtmiştir.
718

 Kanada, Avustralya, Hollanda ve 

Belçika Irak‘ın müdahale davetini, özellikle IŞİD‘le mücadele kapsamında 

cevaplamıştır.
719

 

IŞİD‘in küresel anlamda kabul edilen bir terör örgütü olduğunu ve 

Millet‘in temsilcisi olmadığını tesbit ettikten sonra, terörle mücadele 

kapsamında devletlerin Suriye‘deki iç savaşa müdahale etmesi haklı hale 

getirilebilir. Benzer şekilde, Irak hükümeti 2014 yılında IŞİD‘e referans olarak 

―terörizme karşı mücadelede müttefiklerinin büyük desteğine ihtiyaç 

olduğundan‖ bahisle yabancı askeri destek isteğini açık bir şekilde ifade 

etmiştir.
720

 

                                                
716

Genel Kurul Kararı 1514, Genel Kurul Kararı 3103, Genel Kurul Kararı 2625. 
717

Güvenlik Konseyi Kararı 2169 Paragraf 10,  30 Temmuz 2014. 
718Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Birleşmiş Milletler Daimi 

Temsilcisi'nin Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben yazdığı 25 Kasım 

2014 tarihli özdeş mektuplar, S/2014/851, 26 Kasım 2014. 
719Danimarka ve Norveç de benzer şekilde hava saldırıların Suriye'ye değil, yalnızca IŞİD'e 

yönelik olduğunu vurguladı. Danemarka Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 

Güvenlik Konseyi Başkanına gönderilen mektup, S/2016/34, 11 Ocak 2016; Norveç BM 

Daimi Temsilcisi, Norveç Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden Güvenlik Konseyi 

Başkanına gönderilen mektup, S/2016/513, 3 Haziran  2016. 
720

Irak BM Daimi Temsilcisi, Irak Birleşmiş Milletlere Daimi Temsilcisinden 25 Haziran 

2014 tarihli Genel Sekretere gönderilen mektup, S/2014/440, ilave,  (Haziran 25, 2014); 
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Başkan Barack Obama, 10 Eylül 2014 tarihli konuşmasında ABD‘nin 

askeri saldırılarının Irak ve Suriye‘deki terörist grupları hedef aldığının altını 

çizmiştir.
721

 Bu sebeple, Irak‘taki İslam Devletine karşı 2014‘teki ABD 

müdahalesi, Horasan Grubu
722

 gibi ―IŞİD ve diğer terörist gruplara‖ karşı 

gerçekleştirilmiştir.
723

 Benzer şekilde Rusya, BM Güvelik Konseyi‘ne yaptığı 

bildirimde, müdahalesinin terörizme karşı Esad rejimine destek vermeyi 

hedeflediğini beyan etmiştir. Ancak Rusya, Suriye muhalif güçlerini 

destekleyen herhangi bir yabancı müdahaleye atıf yapmamıştır ki bu da 

Rusya‘nın yaptığı müdahalenin, iç savaş müdahalesine karşı müdahale istisnası 

kapsamında değerlendirilmediğini göstermektedir.
724

 BM‘ye sunduğu bir 

mektupta Rusya, saldırılarının IŞİD ve Suriye‘de bulunan diğer terörist 

gruplara karşı mücadeleye askeri destek sunmak için Beşar El Esad, Suriye 

Arap Cumhuriyeti Başkanı‘nın talebine cevaben yapıldığını belirtmiş ve 

ardından Suriye Arap Cumhuriyeti bölgesindeki terör oluşumlarına karşı 30 

Eylül 2015‘te hava ve füze saldırılarına başlatmıştır.
725

 Rusya‘nın BM‘ye 

sunduğu bu mektup, müdahalenin haklı olduğunu ve sadece IŞİD‘e karşı 

yapıldığını açıklığa kavuşturmuştur. 

 

                                                                                                                            
Irak'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 

mektubu, S/2014/691, 20 Eylül 2014. 
721David Hudson, ―President Obama: We Will Degrade and Ultimately Destroy ISIL‖, The 

White House, https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/09/10/president-obama-
we-will-degrade-and-ultimately-destroy-isil, 10 Eylül 2014, 5 Aralık 2018 tarihinde 

erişilmiştir.  (―Ülkemizi tehdit eden teröristleri nerede olursa olsun avlayacağımızı açıkça 

belirttim. Bu, Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de ISIL'e karşı harekete geçmekte tereddüt 

etmeyeceğim anlamına geliyor.‖) 
722Suriye‘de aktif olan El-Kaide üyeleri 
723

Amerika Birleşik Devletlerinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nden Genel Sekreter'e 

hitaben yazılmış 23 Eylül 2014 tarihli mektup, S/2014/695, 23 Eylül 2014. 
724Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi 

Başkanı'na hitaben mektubu, S/2015/792, 15 Ekim 2015. 
725A.g.m. 
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4.4.2.2.Güvenlik Konseyi Tarafından Onay Verilmesi 

 

Suriye‘de güç kullanımı, geçerli bir davet olmasa dahi, Güvenlik 

Konseyi tarafından daha önceden BM Antlaşması VII. Bölüm
726

 veya 25. 

madde kapsamında verilen açık onay ile gerekçelendirilebilir.
727

 Kasım 2015 

Paris saldırılarından sonra
728

 Güvenlik Konseyi, IŞİD‘e atfedilen terör 

saldırılarına doğrudan bir cevap olarak G.K. 2249 numaralı Kararı oybirliğiyle 

kabul etmiştir.
729

 Kararın giriş kısmında IŞİD‘in ―uluslararası barış ve 

güvenliğe karşı küresel ve tartışmasız bir tehdit‖
730

 oluşturduğu belirtilmiş ve 

kararı BM Antlaşması‘nın 39. cu maddesi uyarınca kolektif güvenlik 

kapsamına almıştır.
731

 Kararın (5). Paragrafı, bu kararın bağlayıcı olmayı 

amaçladığını, Suriye‘nin bölgesinde IŞİD‘e karşı güç kullanılmasını 

onayladığını destekleyecek şekilde geleneksel VII. Bölüm ifadelerine (―gerekli 

tüm önlemleri almaya‖) yer vermiştir.
732

 

Akademik literatür ezici bir üstünlükle G.K. 2249 numaralı Kararın 

muğlaklığını, Suriye‘de IŞİD‘e karşı güç kullanımının BM Antlaşması 

kapsamında izin verilenden fazlasını onaylamadığı şeklinde 

                                                
726Christine Gray, ―From Unity to Polarization: International Law and the Use of Forceagainst 

Iraq‖, European Journal of International Law, 2002, s. 6. 
727Bkz. Güvenlik Konseyi Kararı 2165, 14 Temmuz 2014. 
728―Paris saldırıları: En az 127 kişi hayatını kaybetti‖, BBC Türkçe, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151113_paris_saldiri, 14 Kasım 2015, 5 Aralık 

2018 tarihinde erişilmiştir. 
729

Güvenlik Konseyi Kararı 2249, 20 Kasım 2015. 
730

A.g.m. 
731

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 39. 
732

Güvenlik Konseyi Kararı 2249 (Kasım 20, 2015), Paragraf 5 üye devletleri IŞİD‘e karşı 

tüm gerekli önlemleri almaya çağırması ve IŞİD‘in uluslararası barış ve güvenliğe yönelik 

―emsalsiz‖ bir tehdit oluşturduğunu ifade eder. 
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yorumlamaktadır.
733

 Ancak kararın içeriği başka şekillerde de anlaşılabilir. 

Akande ve Milanovic‘e göre G.K. 2249 numaralı Karar, eylemin 

dayanabileceği veya Konsey‘in kendisinden meşru yetki sağlayacak herhangi 

bir yasal teoriyi onaylamadan askeri eylem için politik destek sağlamak adına 

kullanılabilecek şekilde yorumlamışlardır.
734

 Karar, bu eylemlerin yasallığı 

konusunda mutabakata varmamaya devam edilmesine müsaade etmekte ancak, 

uluslararası hukukun dağınık ve parçalanmış doğası ve uluslararası politikanın 

dinamikleri karşısında vaziyet daha karışıktır.
735

 İlk olarak, kararın bağlayıcı 

olmayan yapısı Güvenlik Konseyi‘nin beş asil üyesinin, kolektif güvenlik 

sistemi içerisinde bu ―uluslararası barış ve güvenliğe karşı tartışılmaz tehdidi‖ 

dahi çözmek adına bağlayıcı bir kararı kabul etmeyi istemediklerine işaret 

etmektedir.
736

 İkinci olarak, muğlâk bir dil kullanmak suretiyle Güvenlik 

Konseyi, bağlayıcı olan ve olmayan kararlar arasındaki çizgiyi 

belirsizleştirmiştir
737

 ki bu da, özellikle ABD‘nin Irak müdahalesine ilişkin 

G.K. 1441 numaralı Kararı (2003) gibi gelecekteki vakalar açısından endişe 

vericidir.
738

 Üçüncü olarak, kararın muğlâk dili, meşru müdafaa hakkının 

kapsamı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecektir. Güç kullanımına 

ilişkin kuralların açıklığa kavuşturulması gerekirken bu durum meşru 

savunmayı, Suriye çatışmasına benzeyen durumların, devam eden veya 

                                                
733Dako Akande, Marko Milanovic, ―The Constructive Ambiguity of the Security Council ISIS 

Resolution‖, EJIL: Talk!, https://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-
security-councils-isis-resolution/, 21 Kasım 2015; Ashley Deeks, ―Threading the Needle in 

the Security Council Resolution 2249‖, Lawfare, https://www.lawfareblog.com/threading-

needle-security-council-resolution-2249, 23 Kasım 2015; Marc Weller, ―UN Resolution on 

İS: ‗extraordinary step‖, BBC, https://www.bbc.com/news/world-europe-34900384, 23 

Kasım 2015, 15 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
734

Akande and Milanovic, a.g.m. 
735A.g.m. 
736

Güvenlik Konseyi Kararı 2249. 
737Ashley Deeks, 2015. 
738Christine Gray, ss. 356-366. 
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kuvvetle muhtemel silahlı saldırıların yokluğunda dahi devreye sokabilecek 

şekilde tehdidin kalıcı biçimde yakın olduğu anlayışının benimsenmesine 

potansiyel olarak ortam hazırlamıştır.
739

 

 

4.4.2.3. MeĢru Müdafaa Hakkı ve “Ġsteksiz ve/veya Aciz” Doktrinin 

Uygulanması 

 

Münferit veya kolektif meşru müdafaa aynı zamanda Suriye bölgesinde 

güç kullanılmasına karşı bir gerekçe teşkil edebilir. Paris saldırıları öncesi 

Fransa Suriye‘den gelen IŞİD saldırılarına karşı Irak ile birlikte kolektif meşrü 

müdafaya katılmıştır.
740

 Paris saldırılarını müteakip münferit meşru müdafaa 

hakkını kullanan Fransa haricinde bütün batı devletleri kolektif meşru 

müdafaaya dayanmaktadır. Hem münferit hem de kolektif meşru müdafaa 

kapsamında güç kullanılmasının hukuka uygunluğu, BM Antlaşmasının 51. 

maddesindeki ―silahlı saldırı‖ ifadesinin anlamına bağlıdır.
741

 Uluslararası 

teamül hukukunda kolektif meşru müdafaa hakkının üç şartı vardır: (i) kaynak 

Devletin bir silahlı saldırı kurbanı olması, (ii) Devletin bunu açıkça beyan 

etmesi, (iii) Devletin destek çağırmak zorunda kalması.
742

 Irak‘ta bu üç kriter 

de sağlandığındandır ki Suriye‘ye karşı alınan meşru müdafaa önlemleri, 

                                                
739Marc Weller, ―Permanent İmminence of armed Attacks: Resolution 2249 (2015) and the 

Right to Self-Defence Against Designated Terrorist Groups‖, EJIL:Talk!, 

https://www.ejiltalk.org/permanent-imminence-of-armed-attacks-resolution-2249-2015-

and-the-right-to-self-defence-against-designated-terrorist-groups/, 25 Kasım 2015, 15 

Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
740 Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 9 

Eylül 2015 tarihli mektubu S/2015/745. 
741

BirliĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Madde 51. 
742Nicar. v. U.S. (1986), Uluslararası Adalet Divanı, Paragraf 205. 
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IŞİD‘in doğrudan hedef alınıp alınamayacağı ve alınamazsa, eylemlerinin 

Suriye‘ye atfedilip edilemeyeceği sorularını karşımıza çıkartır. 

BM Antlaşmasının 51. maddesinin orijinal yorumuna göre, silahlı 

saldırının doğrudan veya dolaylı olarak bir devletten kaynaklanması gerekir.
743

 

Madde 51‘in yapısal yorumu, madde 2(4),
744

 UAD‘nin yerleşik içtihatları ve 

devlet uygulamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde,
745

 devlet kademelerinde 

bazı seviyelere kadar müdahilliğin gerekliği olduğunu teyit etmektedir. Devlet 

dışı aktörlere karşı doğrudan meşru savunmanın devlet uygulamalarında yeterli 

desteğe sahip olduğuna dair geniş çaplı inanışın aksine, Devletlerin ilgili 

pozisyonlarına ilişkin bir araştırma farklı bir duruma işaret etmektedir.
746

 

Örneğin, Ekim 2001‘de Afganistan istilasında ABD, Taliban ve El-Kaide
747

 

arasındaki sıkı bağlantıya işaret etmiş ve devlet dışı aktörlere karşı meşru 

                                                
743Bkz. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territories, İstişari Görüş, Uluslararası Adalet Divanı, paragraf 139, 2004. 
744

BM Genel Kurul Kararı 3314 (XXIX), 14 Aralık 1974. Daha bkz. Olivier Corten, ―The 

Unwilling or Unable‘ Test: Has İt Been, and Could İt Be Accepted?‖, Leiden Journal of 

International Law, 2016, s. 777, 795. 
745Bkz. Nicar. v. U.S. (1986), Uluslararası Adalet Divanı, Paragraf 205; Legal Consequences 

of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories, İstişari Görüş, 

Uluslararası Adalet Divanı, paragraf 139, 2004. 
746Bu, genişlemeci okulun konumudur. 
747ABD, İngiltere‘nin El Kaide‘deki raporuna dayanarak Afganistan‘a karşı savunma yaptı, 

soruşturmanın Taliban‘ın, fiili hükümet ve bin Ladin'in terör örgütünün karşılıklı olarak 

birbirine bağımlı olduğu sonucuna varıldı. Bkz. İngiltere Basın Bülteni, İngiltere Başbakanı 

Ofisi, ABD'deki Terörist Zulümlerin Sorumluluğu, 11 Eylül 2001, (4 Ekim 2001), 

https://fas.org/irp/news/2001/11/ukreport.html ("Usame bin Ladin'in El Kaide ve Taliban 

rejiminin yakın ve karşılıklı bağımlı bir ittifakı var. Osama bin Ladin ve El Kaide Taliban 

rejimine maddi, maddi ve askeri destek sağlıyorlar. Uyuşturucu ticaretini birlikte 

kullanıyorlar. Taliban rejimi Bin Ladin‘in terörist eğitim kamplarını ve Afganistan‘daki 
faaliyetlerini yönetmesine izin veriyor, dışardan saldırılara karşı koruyor ve uyuşturucu 

stoklarını koruyor, Usame bin Ladin Taliban rejiminin ittifakı ve desteği olmadan terörist 

faaliyetlerini yürütemiyordu. Taliban rejimi, her ikisinin de varoluşlarına bağlı olduğu 

yakın bir ittifaka sahip‖); Ben Smith, Arabella Thorp, ―The legal basis for the invasion of 

Afghanistan‖, House of Commons Library, SN/IA/5340, 2010, s. 3-5; Güvenlik Konseyi 

Kararı 1368'de, Güvenlik Konseyi üyelerinden hiçbiri, 9/11 saldırılarını 51'inci madde 

anlamında silahlı saldırı olarak yorumlamadı. Bkz. ABD SCOR, Oturum 56, Toplantı 

4370, S / PV.4370 (12 Eylül 2001). Güvenlik Konseyi Kararı 1368'de, Güvenlik Konseyi 

üyelerinden hiçbiri, 9/11 saldırılarını 51'inci madde anlamında silahlı saldırı olarak 

yorumlamadı.  
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müdafaa hakkından söz etmemiştir. El-Kaide-Taliban ilişkisi İngiliz Dışişleri 

bakanlığının yayınladığı ―ABD'deki Terörist Zulümlerin Sorumluluğu‖ 

belgesinde açıklanmış ve ABD tarafından da benimsenmiştir. Buna göre 

Taliban Afganistan‘ın resmi hükümetiydi. Böylece El-Kaide‘nin fiilleri 

Afganistan‘a isnat edildi. ABD Afganistan savaşına başlarken Büyükelçi 

Negroponte aracılığı ile Güvenlik Konseyine verilen bir nota ile Afganistan‘da 

meşru müdafaa faaliyetlerine başladığını ilan etti.
748

 Benzer şekilde İsrail 

Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerinin kaçırılmasının ardından İsrail, devlet 

dışı aktörlere karşı meşru savunmaya dayanmamıştır. Bunun yerine Başbakan 

Ehud Olmert, İsrail‘in saldırıları Lübnan, Suriye ve İran‘a atfettiğini açıkça 

belirtmiş, böylece İsrail, saldırıların atfedildiği bölgesel devletlere karşı güç 

kullanmıştır.
749

 

Devlet dışı aktörlere karşı doğrudan meşru müdafaa iddiasının açık 

teamüle dayanan bir temeli olmamasına rağmen, akademik literatür bu konuda 

derinlemesine ayrışmıştır. Sınırlayıcı okul böyle bir hakkın olmadığını, başka 

bir Devlet‘in bölgesindeki devlet dışı aktörlere karşı güç kullanılabilmesi için 

                                                
748 Elena Katselli, Sangeeta Shah, ―September 11 and the UK Response‖, The International 

and Comparative Law Quarterly, 2003, s. 245–255. 
749Ehud Olmert, ―This was an act of war without any provocation on our sovereign territory‖, 

Jerusalem Post, https://www.jpost.com/Israel/Olmert-This-was-an-act-of-war-without-

any-provocation-on-our-sovereign-territory, 13 Temmuz 2006 ("Bu sabah, Kuzeydeki IDF 

askerlerine karşı eylemler yapıldı. Şu anda, güvenlik güçleri Lübnan topraklarında faaliyet 

gösteriyor. Kabine bu toplanacak Etkinliğin sürekliliğini onaylamak için bir akşam, açıklığa 

kavuşturmak istiyorum: Bu sabahki olaylar terörist bir saldırı değil, İsrail‘e sebepsiz ve 

provokasyon yapmadan saldıran egemen bir devletin eylemiydi. Bir üye, bölgesel istikrara 

zarar vermeye çalışıyor. Lübnan sorumlu ve Lübnan eylemlerinin sonuçlarına 

katlanacak.‖). Ayrıca bakınız Israel ABD‘ye, 12 Temmuz 2006 tarihli Israel‘in Daimi 

Temsilciliği‘nden Birleşmiş Milletler‘e Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi Başkanı‘nın 

gönderdiği özgün mektuplar, S/2006/515, 12 Temmuz 2006. 
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belirli bir atıf tipine ihtiyaç duyulduğu görüşünü destekler.
750

 Genişletici okul 

ise meşru müdafaa hakkını daha geniş bir kapsamda yorumlar. Bu yazarlar, 

belirli bir ağırlığa ulaşmış saldırıların kurbanlarının, devlet dışı aktörlere karşı 

doğrudan güç kullanabileceğinden söz eder.
751

 Bu yaklaşım kimisinin ―isteksiz 

veya aciz‖ doktrini olarak algıladığı anlayışa sebebiyet vermiştir. Bu doktrin, 

başka bir Devletin bölgesinde devlet dışı aktörlere karşı savunmaya dayalı güç 

kullanımına, yalnızca Devlet aktif olarak devlet dışı aktörleri desteklerse değil 

aynı zamanda Devlet‘in bu aktörler tarafından meydana getirilen tehdide karşı 

etkili bir cevap vermekte isteksiz veya aciz olması durumunda da müsaade 

etmektedir.
752

 

Oybirliğiyle kabul edilen G.K. 2249 numaralı Kararı, Güvenlik 

Konseyi‘ne meşru müdafaa kapsamında güç kullanımına ilişkin yapılan 

bildirimler serisi ve uluslararası topluluğun bu konudaki rızası ışığında, Irak ve 

Fransa tarafından kullanılan münferit meşru savunmanın ve diğer Devlet 

tarafından kullanılan kolektif meşru savunmanın BM Antlaşmasına aykırı 

                                                
750Bkz. Christine Gray, 2008, s. 130, 132-33, 135-38; James Crawford, 2012, s. 747-748; 

Oliver Corten, 2016, s. 443-70; Tom Ruys, ―`Armed Attack' And Article 51 Of The UN 

Charter: Evolutions In Customary Law And Practice, 2013. 
751Sean D. Murphy, ―Terrorism And The Concept Of "Armed Attack" İn Article 51 Of The 

U.N. Charter‖, Harvard International Law Journal, 2002, s. 47-51; Jordan J. Faust, 

―Self-Defense Targetings Of Non-State Actors And Permissibility Of U.S. Use Of Drones 

İn Pakistan,‖ Journal of Transnational Law & Policy, 2010, s. 238-39, 41, 44, 47, 51-53; 

Carsten Stahn, ―Terrorist Acts As "Armed Attack": The Right To Seif-Defense, Article 

51(1/2) Of The UN-Charter And International Terrorism‖, Fletcher Forum of World 

Affairs, 2003, s. 36; Thomas M. Franck, ―Terrorism And The Right Of Self-Defense‖, 

American Journal of International Law, 2001, s. 40; Karl Zemanek, ―Response To A 

Terrorist Attack: A Clarification Of Issues‖, Austrian Review of International and 

European Law Online, 2010, s. 209; Kimberley N. Trapp, ―Can Non-State Actors Mount 

An Armed Attack?‖, The Oxford Handbook Of The Use Of Force In Internatıonal 

Law, 2015, s. 679-80. 
752Monica Hakimi, ―Defensive Force against Non-State Actors: The State of Play‖, 

International Law Studies. 2015, s. 12-13; Ashley S. Deeks, "Unwilling or Unable": 

Toward a Normative Framework for Extraterritorial Self-Defense‖, Virginia Journal of 

International Law, 2012, s. 483, 487. 
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olduğunu savunmak güçtür. Ancak, ABD,
753

 Birleşik Krallık,
754

 Avustralya
755

 , 

Kanada
756

 ve Türkiye
757

 gibi bazı müdahale eden ülkeler Suriye‘nin IŞİD ile 

efektif mücadele etmekte isteksiz veya aciz olduğunu iddia etmiştir. 

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Görevli Maslahatgüzar Vekili'nin 

Güvenlik Konseyi Başkanı'na Hitaben yazdığı 24 Temmuz 2015 tarihli 

mektubunda (S/2015/563): 

―IŞİD'in ortaya çıkmasıyla, Suriye kaynaklı tehditler yeni 

boyutlar kazanmıştır. Suriye IŞİD için bir sığınak haline gelmiştir. Bu 

bölge, IŞİD tarafından eğitim, planlama, finansman sağlama ve sınır 

ötesi saldırılar düzenleme amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, Güvenlik 

Konseyi'nin 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları, IŞİD 

tehdidinin ve uluslararası toplumun IŞİD 'le mücadeledeki kararlılığının 

altını çizmiştir. 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta 32 Türk 

vatandaşının hayatını kaybetmesine sebep olan terörist saldırısı, 

Türkiye'nin IŞİD 'ten gelecek saldırılardan dolayı çok net ve acil bir 

tehdit altında olduğunu onaylar niteliktedir. Son olarak, 23 Temmuz 

2015'te IŞİD, Elbeyli'deki askeri sınır karakoluna saldırdı ve bir Türk 

askerini şehit etti. Suriye'deki rejimin kendi bölgesinden kaynaklanan 

bu tehditleri önlemekte yeterli ve istekli olmadığı açıktır, ki bu da 

Türkiye'nin ve halkının güvenliğini açık bir şekilde tehlikeye 

atmaktadır. Tek başına ve toplu olarak meşru müdafaa yapmak, 

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinde de belirtildiği gibi 

uluslararası hukuka göre doğal hakkımızdır. Buna dayanarak, Türkiye, 

terör tehdidine karşı mücadele etmek ve sınırları ile vatandaşlarını 

korumak amacıyla, Suriye'de IŞİD 'e karşı Küresel Koalisyon üyeleriyle 

ortak hareket ederek gerekli ve orantılı askeri harekâtı başlatmıştır.‖
758

 

 

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti IŞİD terör örgütüne karşı mücadelesini 24 

Ağustos 2016 tarihli S/2016/739 sayılı nota ile BM Güvenlik Konseyine 

                                                
753Amerika Birleşik Devletlerinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nden Genel Sekreter'e 

hitaben yazılmış mektu, S/2014/695, 23 Eylül 2014. 
754Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Birleşmiş Milletler Daimi 

Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Başkanı'na hitaben yazdığı özdeş 

mektuplar, S/2014/851, 25 Kasım 2014. 
755Avustralya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na 

hitaben mektubu, S/2015/693, 9 Eylül 2015. 
756

Kanada'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 

mektubu, S/2015/222, 31 Mart 2015. 
757 Türkiye‘nin Birleşmiş Milletler Daimi Görevli Maslahatgüzar Vekili‘nin Güvenlik Konseyi 

Başkanı‘na mektup, S/2015/563, 24 Temmuz 2015. 
758 A.g.m. 
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bildirerek ‗Fırat Kalkanı Harekatı‘ kapsamında meşru biçimde yürütmüştür. 

Söz konusu notada Türkiye Cumhuriyeti 1373, 2170 ve 2178 Güvenlik 

Konseyi Kararlarına istinaden BM Anlaşmasının 51.nci maddesine vurgu 

yaparak münferiden meşru müdafaa hakkını kullanarak ulusal güvenlik ve sınır 

güvenliği bağlamında müdahalenin meşruiyetini ve haklılığını bildirmiştir.
759

 

Buna karşın, ne Almanya,
760

 Danimarka,
761

 Norveç
762

 ne de Belçika
763

 

savunmalarını isteksiz ve/veya aciz doktrinine dayandırmamıştır.  

Devlet uygulamalarına ilişkin yukarıdaki belgeler ışığında, isteksiz 

ve/veya aciz değerlendirmesi uluslararası teamül hukuku içerisinde yerini 

bulduğunu kabul etmek bir hayli güçtür. Her ne kadar isteksiz veya aciz 

değerlendirmesi ikna edici gözükse de hukuk alanı akademisyenleri haklı 

olarak güç kullanımı için yeni bir yasal dayanak sağlama kapasitesi hakkında 

veya madde 51 kapsamında meşru müdafaa hakkını genişleten bir 

değerlendirme olarak kullanılması hakkında eleştirel bir yaklaşıma sahiptir.
764

 

                                                
759 Türkiye‘nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 

mektubu, S/2016/739, 25 Ağustos 2016. 
760Almanya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 

mektubu, S/2015/946, 10 Aralık 2015. 
761Danemarka'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na 

hitaben mektubu, S/2016/34, 13 Ocak 2016. 
762Norveç'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 

mektubu, S/2016/513, 3 Haziran 2016. 
763Belçika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben 

mektubu, S/2016/523, 7 Haziran 2016. 
764Kevin Jon Heller, ―Do Attacks on ISIS in Syria Justify the "Unwilling or Unable" Test?‖, 

Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2014/12/13/attacks-isis-syria-justify¬unwilling-unable-

test, 13 Aralık 2014, 13 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir; Paulina Starski, ―Right to Self-

Defense, Attribution and the Non-State Actor — Birth of the "Unable or Unwilling" 

Standard?‖, ZaöRV, 2015, s.  455, 496, 498; Kinga Tibori-Szabd, ―The `Unwilling or 

Unable' Test and the Law of Self-defense, in Fundamental Rights‖, International And 

European Law, 2016; Dawood I. Ahmed, ―Defending Weak States Against the "Unwilling 

or Unable" Doctrine of Self-Defense‖, 9 Journal of International Law and International 

Relations, 2013, s. 4-5; Olivier Corten, 2010, s. 778-780. 
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Son olarak, isteksiz ve/veya aciz değerlendirmesi, içeriğini belirleyecek 

kadar devlet uygulamasında yer almadıkça nasıl teamül hukuku statüsünü elde 

edebilir? Bu bağlamda Peters, yakın zamanda isteksiz ve/veya aciz ilkesinin bu 

yönüyle ilgili kaygılarını dile getirmiştir.
765

 ABD, Avustralya ve Kanada‘nın 

yakın zamandaki uygulamalarına rağmen Peters, muğlâk bir aciz ve/veya 

isteksiz kriterine dayanan güç kullanımına izin veren meşru savunmanın geniş 

yorumlanmasına ilişkin potansiyel tehlikelere dikkat çekmektedir.
766

 Starski de 

güç kullanımına ilişkin genel yasağı işlemez hale getirebileceğinden ve 

Güvenlik Konseyi tarafından meşru müdafaa ve hukuki yaptırım arasındaki 

çizginin belirsizleşmesine katkıda bulunacağından kavramı eleştirmiştir.
767

 

Derinlemesine bir incelemede Corten, isteksiz ve/veya aciz değerlendirmesinin 

hem yeterli devlet uygulaması hem de açık opinio juris‘e sahip olmadığına, 

meşru müdafaa hakkını yeniden yorumlamakta olduğuna, BM Antlaşmasının 

2(4) ve 51. maddelerindeki sistemi görmezden geldiğine ve BM kolektif 

güvenlik sisteminin temellerine ters düştüğüne işaret etmektedir.
768

 

 

4.5. Suriye ve Ġnsani Müdahale 

 

Her ne kadar Weller, Suriye çatışmasına insani müdahale 

uygulanmasının ―ekstrem insani ihtiyaç durumlarında güç kullanımına dayanan 

                                                
765Anne Peters, ―German Parliament decides to send troops to combat ISIS — based on 

collective self-defense "in conjunction with" SC Res. 2249‘, EJIL: TALK!, 

http://www.ejiltalk.org/german-parIament-decides-to-send-troops-to-combat-isis---based-

on-collective-self-defense-in-conjunction-with-sc-res-2249/, 8 Aralık 2015, 17 Aralık 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
766A.g.m. 
767Paulina Starski, 2015, s. 497. 
768Olivier Corten, 2010, s. 86, 92, 95, 97, 99, 780. 
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eylemi meşrulaştırmanın‖ bir yolu olduğunu iddia etse de devlet uygulamaları, 

güç kullanılması yasağı kapsamında ayrı bir insani müdahale istisnasını 

desteklememektedir.
769

 Yukarıda da belirtildiği gibi, madde 2(4)‘teki yasağın 

istisnaları Antlaşmada belirtilenlerdir ki bunlar da meşru müdafaa hakkı ve 

Güvenlik Konseyi tarafından onay verilmesidir.
770

 Güç kullanımı için ayrı bir 

yasal dayanak olarak insani müdahale yapılması, ―herhangi bir devletin ülkesel 

bütünlüğü veya politik bağımsızlığına karşı veya BM‘nin amaçlarıyla uymayan 

başka şekilde güç kullanılması veya tehdidini‖ yasaklayan madde 2(4) 

kapsamında hiçbir açıdan dâhil edilmemiştir.
771

 BM Antlaşması hazırlık 

çalışmalarına göre, tüzüğün bu lafzı Avustralya ve diğer daha küçük Devletler 

tarafından genel yasağın kapsamını genişletmek için önerilmiştir.
772

 ABD 

temsilcisi özellikle taslağı hazırlayanların Antlaşmada belirtilenler dışında 

hiçbir istisnaya sahip olmayan genel bir yasak oluşturmaya çalıştığını 

belirtmiştir.
773

 Bu konuda farklı yorumlar olmasına rağmen sayıları oldukça 

azdır.
774

 

Bununla birlikte insani müdahale hukuk literatüründe bahsedilse ve 

tartışılsa da,
775

 sadece birkaç Devletin bu kavrama dayandığını görmek 

                                                
769Marc Weller, ―Islamic State Crisis: What Force Does International Law Allow?‖, BBC, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29283286, 25 Eylül 2014, 25 Aralık 2018 

tarihinde erişilmiştir. 
770

BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması Madde 2(4), Madde 42. 
771Marc Weller, 2014. 
772Carin Kahgan, ―Jus Cogens and the Inherent Right to Self-Defense‖, ILSA Journal of 

International and Comparative Law, 1997, s. 767, 801. 
773Ian Brownlie, ―The Use of Force in Self-Defense‖, British Yearbook of International 

Law, 1961, s. 183, 236. 
774Anthony D'Amato, The Invasion of Panama was a Lawful Response to Tyranny, American 

Journal of International Law, 1990, s. 516, 522-523. 
775Christine Gray, 2008, s. 33-55; Bruno Simma, ―NATO, The UN And The Use Of Force: 

Legal Aspects‖, European Journal of International Law, 1999, s. 1; Peter Hilpold, 

―Humanitarian Intervention — Is There A Need For A Legal Reappraisal?‖, European 

Journal of International Law, 2001, s.437; Christian J. Tams, ―Prospects For 
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ilginçtir. Müdahale eden devletler, Hindistan‘ın Bangladeş müdahalesi 

(1971),
776

 Tanzanya‘nın Uganda müdahalesi (1979)
777

 veya Vietnam‘ın 

Kamboçya müdahalesi (1978)
778

 dâhil olmak üzere bu kavramı muhtemel 

gerekçe olarak değerlendirmemeye devam etmektedirler. Son yirmi yıl 

içerisinde sadece Birleşik Krallık
779

 ve Belçika
780

 insani müdahaleye 

dayanmıştır. Bu sebeple hiçbir devletin -Suriye hükümeti ve IŞİD tarafından 

meydana getirilen insani durumun insani müdahale için kitaplarda yer alacak 

bir örnek teşkil etmesine rağmen- Suriye‘de (2014-2016) IŞİD‘e karşı güç 

kullanılmasını meşrulaştırmak için insani müdahale doktrinine dayanmamış 

olması şaşırtıcıdır. Hiçbir müdahale eden devletin bu denli açık bir durumda bu 

ilkeye dayanmamış olması, doktrinin durumuna ilişkin tartışmalara son 

vermektedir.
781

 

IŞİD‘in devlet olmaması ancak küresel anlamda kabul edilen bir terör 

örgütü olması karşısında, Irak ve Suriye‘nin bölgesel bütünlüğü IŞİD‘in 

varlığıyla birlikte etkilenmemiştir. Bunun sonucu olarak, yabancı devletler 

tarafından hem Irak hem de Suriye‘de güç kullanılmasını meşrulaştırmak 

adına, ilgili devletlerin yönetimleri tarafından yabancı güçlerin müdahalesine 

müsaade edecek şekilde bir davette bulunulması gerekmektedir. Alternatif 

                                                                                                                            
Humanitarian Uses Of Force‖, Antonio Cassese (ed.), Realizing Utopia: The Future Of 

International Law, Oxford, 2012, s. 359. 
776Christine Gray, 2008, s. 33-34. 
777Christine Gray, a.g.e. 
778Christine Gray, a.g.e. 
779Irak‘ta Çekiç Güç Harekatı (1992), bkz. Peter Malanczuk, ―The Kurdish Crisis and Allied 

Intervention in the Aftermath of the Second Gulf War‖, European Journal of 

International Law, 1991, s. 114; Christopher Greenwood, ―Humanitarian Intervention: 

The Case of Kosovo‖, 2002 Finnish Year Book of International Law, 2002, s. 141. 
780

1999'da Kosova'da. Bkz. Güç Kullanımının Yasallığı (Yugoslavya / Belçika), Belçika 

Krallığı Ön İtirazları, Uluslararası Adalet Divanı, II 93-113, 5 Temmuz 2000. 
781Güvenlik Konseyi, insani bir krizde güç kullanımına izin verebilir, ancak bunun da Madde 

25 veya Bölüm 7 (Madde 42) kapsamında kabul edilmesi gerekir. BM Antlaşması 

Maddeler 25, 42. 
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olarak, müdahale eden devletler, BM Antlaşması hükümleri uyarınca meşru 

güç kullanımına uyulmasını sağlamak için VII. Bölüm ve madde 51 uyarınca 

istisnalardan birine dayanabilecektir. 

ABD ve müttefikleri, Irak hükümetinden gelen davet üzerine Irak‘ta 

meşru şekilde güç kullanmaktadır. Bu davet, Irak hükümetinin kendi kaderini 

tayin etme hakkını hukuken iddia eden silahlı bir grupla mücadeleye girmemesi 

karşısında sınırsızdır. Aynı durum Rusya‘nın Suriye‘de IŞİD‘e karşı güç 

kullanması için de geçerlidir. Ancak Başkan Esad‘ın daveti, muhalif güçlere 

karşı saldırıları kapsamaz; zira onlar yönetim ile iç savaş içerisindedir. Ek 

olarak, Millet‘in temsilcisi olarak, muhalif güçler, iç savaş haricindeki bir 

çatışmada dahi kendi kaderini tayin etme hakkına geçerli şekilde dayanabilir. 

Bu kapsamda, Suriye hükümeti geçerli bir davet yapabilmek adına yetkiye 

sahip değildir. Bu sebeple Rusya, muhalif güçleri bombalayarak BM 

Antlaşmasına aykırı davranmaktadır. 

BM Antlaşmasının 2(4) maddesinde belirtilen güç kullanma yasağına 

ilişkin istisnalar konusunda, BM Güvenlik Konseyinin onayının analizi ve 

meşru müdafaa hakkı başka bir sonuca işaret etmektedir. G.K. 2249 sayılı 

Kararı (2015) bağlayıcı değildir ve bu sebeple herhangi bir devletin Suriye‘de 

güç kullanmasına onay verme yetkisine sahip değildir. Karar yalnızca, ―ehil 

olan Üye Devletlerin gerekli tüm önlemleri almaya ve IŞİD tarafından yaratılan 

güvenli bölgeyi ortadan kaldırmaya davet edilmesi‖ suretiyle ulusal 

parlamentoların ve yönetimlerin politik karar almasını kolaylaştırmaktadır.
782

 

Ancak kararın politik tavizi, ayrıca bir bedele sahiptir: sonucu gelecekte ortaya 

                                                
782

Güvenlik Konseyi Kararı 2249, Paragraf 5, 20 Kasım 2015. 



267 

 

çıkacak olan bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan Güvenlik Konseyi kararları 

arasındaki çizgiyi muğlaklaştırmaktadır. 

Suriye iki eşzamanlı mücadeleye savaş alanı sağlamaktadır. İlk 

mücadele, askeri mahiyette olup devletler ve devlet dışı aktörler arasında 

gerçekleşmektedir. Her ne kadar bu savaş hem Suriye hem de Irak için 

fazlasıyla vahşi ve yıkıcı olsa da aynı zamanda, üzücü bir şekilde, tartışmaya 

açık bir durum değildir ve umuyoruz ki uzun sürmez.
783

 Diğer mücadele ise 

daha metodik ve doktrinle ilişiktir. Bu bağlamda genişletici ve sınırlayıcı 

istisnayı savunan akademisyenler madde 2(4)‘ün kapsamı ve meşru müdafaa 

hakkına ilişkin umutsuz bir tartışma içerisindedirler.
784

 

Madde 2(4)‘te belirtilen güç kullanılması yasağı, insanlığın elde ettiği 

en büyük başarılardan biridir. Tüm eksikliklere ve kusurlara rağmen topluluk, 

iki dar istisna haricinde uluslararası ilişkilerde güç kullanılmaması konusunda 

bir mutabakata varabilmiştir. BM Antlaşmasını kaleme alan ve oylayanlar, 

devletlerin güçlerini kötüye kullandığı iki dünya savaşı ve sayısız durumla 

karşılaşmıştır. BM Antlaşmasının Giriş kısmına da yansıtıldığı gibi, atalarımız, 

tarihteki belirleyici deneyimlerinden etkilenerek, bir sonraki kuşak ve 

uluslararası hukukçulara, güç kullanılmasına ilişkin genel bir yasak bırakmayı 

hedeflemiştir.
785

 IŞİD‘e karşı güç kullanılmasına ilişkin verilen hukuk 

                                                
783Kenneth M. Pollack, ―Iraq Situation Report, Part I: The military campaign against ISIS‖, 

Brookings, http://www.brookings.eciu/blogs/markaz/posts/2016/03/28- military-campaign-

against-i sis-pollack, 28 Mart 2016, 14 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
784

Genişletici okul için bakınız, örneğin, Yoram Dinstein, 2011, s. 189; sınırlayıcı okul için 

bakınız, örneğin, Olivier Corten, 2010, s. 94; Christine Gray, 2008. 
785BM Antlaşması Giriş ("Biz Birleşmiş Milletler Halkları olarak yaşamlarımızda iki kez 

insanoğluna acımasız üzüntü getiren savaş nesillerinden sonraki nesiller kurtarmaya 

kararlıydık."). 
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mücadelesi aynı zamanda jus contra bellum ilkeleri üzerindeki yarışan 

yorumlar için kayda değer bir alan yaratmaktadır. 

 

4.6. ABD’nin IġĠD’e KarĢı Güç Kullanma Gerekçeleri 

 

Suriye sorunu bağlamında IŞİD, Lübnan Hizbullah‘ı, Afganistan ya da 

Irak‘taki El kaide ve diğer örgütlerden çok daha fazla önemli bir yerdedir. 

Basitçe söylemek gerekirse IŞİD, Esad rejiminin tasfiyesini ve yerine 

kurulacak bir İslami Hilafeti getirmek istemektedir. Elbette Suriye‘deki 

çıkarlar, özellikle yerel çıkarların ardından, Suriye‘nin diğer komşularının ve 

ABD‘nin çıkarlarının dikkate alınmasından sonra, çok daha karmaşık bir 

manzara çizmiştir. Suriye‘de kimyasal silahların varlığı ve bunların potansiyel 

olarak devlet dışı aktörlere yayılması, ek bir tehlike unsuru oluşturmaktadır. 

Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu karmaşıklık göz önüne alındığında, 

uluslararası toplum çeşitli düzeylerde eylemsizlik ve panik ile Suriye‘deki 

istikrarsızlığa tepki göstermiştir. ABD hükümeti, özellikle Obama döneminde 

ülkedeki güvenlik güçlerine müdahale etmede isteksizlik göstermiştir. Bu 

isteksizliğin bir kısmı, Afganistan ve Irak‘tan sonra yaşanan savaş 

yorgunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca ABD hükümeti, muhalif 

güçlere sağlanan silahların Nusra ya da IŞİD‘e de 

aktarılabileceği/faydalanabileceği yönündeki endişelerini de dile getirmiştir.
786

 

                                                
786 Carla Humud et.al., ―Armed conflict in Syria: Overview and US response‖, Congressional 

Research Service, 2017. 
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Birleşik Devletler 2014 yılında, kolektif savunmaya birincil argüman 

olarak karar vermeden önce, Suriye‘de güç kullanılmasını haklı çıkarmak için 

çeşitli alternatif yasal argümanlar denemiş lakin bunların hiçbiri uluslararası 

toplum tarafından kabul görmemiştir:
787

 İnsani müdahale, başarısız devlet ve 

sıcak takip. 

İlk ABD argümanı, IŞİD'e düzenlenen hava saldırısının, insani 

müdahale hakkı kapsamında, Sincar Dağı'na sıkışmış 30.000 Yezidi‘yi koruma 

çabaları kapsamında haklı olduğu ile ilgilidir.
788

 Bu konuda ABD, 1999'da 

Kosovalı Arnavutların etnik temizliğini engellemek amacıyla NATO‘nun 

Sırbistan‘a karşı düzenlediği hava saldırılarını emsal gösterebilirdi. Ancak 

ABD genel bir insani müdahale hakkını savunmakta isteksiz davranmış ve 

bunun yerine NATO hava saldırılarının sui generis olduğunu savunmuştur. 

Nanda‘ya göre bir hükümet halkını korumayı başaramazsa, egemenlik 

kalkanının arkasına saklanarak diğer Devletlerin iç işlerine müdahale 

etmemesini iddia edemez. Zira büyük insan hakları ihlalleri söz konusudur.
789

 

Bununla birlikte iki engel, Birleşmiş Milletler çerçevesi dışındaki insani 

müdahalenin gerçekten de geleneksel bir uluslararası hukuk normuna 

dönüşmesine imkân vermemiş ve dolayısıyla ABD‘yi kısıtlamıştır. 

İlk engel, NATO Devletlerinin Kosova harekâtına eşlik eden opinio 

juris'in belirsizliği idi. Harekâta katılan NATO Devletleri, bombalamanın, 

                                                
787 Michael P. Scharf, "How the war against ISIS changed international law." Case Western 

Reserve Journalof International Law, 2016, s. 41. 
788Helen Cooper et.al., ―Obama Allows Limited Airstrikes on ISIS‖, The New York Times, 7 

Ağustos 2014, https://www.nytimes.com/2014/08/08/world/middleeast/obama-weighs-

military-strikes-to-aid-trapped-iraqis-officials-say.html,  20 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
789 Ved Nanda, ―The Protection of Human Rights under International Law:  Will the U.N.  

Human  Rights  Council  and  the  Emerging  New  Norm  ―Responsibility to Protect‖ Make a 

Difference?‖, Denver Journal of International Law and Policy, 2017, s. 353, 373. 
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geniş çaplı ve tek taraflı bir insani müdahale fikrini haklı çıkaracak yeni bir 

uluslararası hukuk kuralı yaratacağı fikri konusunda hemfikir değillerdi. Bu 

nedenle, Temmuz 1999'da ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ve 

İngiltere Başbakanı Tony Blair hava saldırısının ―Balkanlar bölgesinde 

benzersiz ve istisnai bir durum‖ (sui generis) olduğunu vurguladılar.
790

  

Dolayısıyla devlet aktörleri, eylemlerinin sui generis olduğunu ve emsal teşkil 

etme niyetinde olmadıklarını iddia ettikleri zaman, bu durum yeni bir 

uluslararası hukuk kuralı için elverişli bir durum olmamaktadır.
791

 İkinci engel 

ise BM Genel Sekreteri, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından 

onaylanan 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi kapsamındaki rapordur. Raporda 

Konsey, insani müdahalenin ancak Güvenlik Konseyi tarafından izin 

verildiğinde yasal olduğu konusunda daha dar bir anlayışı yansıtacak şekilde 

yazılmıştır.
792

 Bu sebeplerden dolayı Birleşik Devletler, Suriye müdahalesini 

Yezidilerin kurtarılması adı altında ve insani müdahale gerekçesi ile 

sürdürememiştir. Ancak 2170 sayılı (2014) Güvenlik Konseyi Kararına göre 

IŞİD, insan haklarını sistematik ve yaygın bir şekilde kötüye kullanan bir örgüt 

olarak tanımlanmıştır.
793

 Ayrıca yabancı terörist savaşçıların çatışma 

                                                
790 ―Secretary of State Madeleine K. Albright Press Conference with Russian Foreign Minister 

Igor Ivanov‖, U.S. Department of State,  
http://secretary.state.gov./www/statements/1999/990726b.html, 26 Temmuz 1999; Colin  

Brown,  ―War in the Balkans: Blair‘s  Vision  of  Global  Police‖,  The Independent, 

https://www.independent.co.uk/news/war-in-the-balkans-blairs-vision-of-global-police-

1088918.html,  23  Nisan 1999, 20 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir. 
791 Bruno  Simma, 1999, s.  1, 7. 
792

 ―U.N.  Secretary-General  Report  of  the  High-Level  Panel  on  Threats, Challenges  and  

Change:  A  More  Secure  World:  Our  Shared Responsibility‖, Paragraf  203, 256 UN Doc. 

A/59/565, 2004. 
793 BM Güvenlik Konseyi Kararı 2170, https://www.un.org/press/en/2014/sc11520.doc.htm, 

15 Ağustos 2014. 
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bölgelerine seyahat etmelerini önlemeye amaçlayan 2178 (2014) sayılı 

Güvenlik Konseyi kararı kabul edilmiştir.
794

 

ABD‘nin ikinci bir argümanı, IŞİD‘e yapılan hava saldırılarının ―şu 

anda Suriye hükümetinin yetkisi dışında olan Suriye‘nin bir parçası olduğu‖ ve 

dolayısıyla ―yasal bir entitenin olmadığı topraklar‖ olduğu için bölgeye 

müdahale edilebilir şeklindedir.
795

 Bu önerme, başarısız bir devletin 

topraklarında sınırlı güç kullanımının devletin toprak bütünlüğünü ihlal 

etmeyeceği görüşüne dayanır. Çünkü tanımı gereği başarısız olan bir devlet, 

sınırları veya bölgesi üzerinde anlamlı bir kontrol uygulamamaktadır.
796

 ABD 

pratiği ise, bir devletin tüzel kişiliğinin, haklarının ve sorumluluklarının, iç 

savaş, isyan ya da devletin çöküşü dönemlerinde olduğu gibi, kendi 

topraklarının bölümleri üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman yok 

olmayacağı görüşünden kopmuştur.
797

  Zira Birleşik Devletler, başarısız devlet 

argümanının ABD çıkarları ve küresel istikrar için problemli olacağını 

düşünmüştür. Çünkü devletlerin ―başarısızlığının‖ ortaya çıktığı durum ve 

zamanlarda komşu ülkelerin bu teamülü kullanarak o ülkeyi işgal etmelerini 

sağlayacak ve istismara açık yeni bir uluslararası hukuk kuralı ortaya 

çıkacaktır. Bu bağlamda örneğin Kırılgan Devletler Endeksine göre
798

 

Suriye‘nin yanı sıra devlet kontrolü dışındaki sınırları içindeki geniş alanlara 

                                                
794 BM Güvenlik Konseyi Kararı 2178, https://www.un.org/sc/ctc/wp-
content/uploads/2015/06/SCR-2178_2014_EN.pdf, 24 Eylül 2014. 
795 Firman De Brabander,  ―Drones  and  the  Democracy  Disconnect‖,  New York Times, 

available  at http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/09/14/drones-and-the-democracy-

disconnect/?_r=0 [https://perma.cc/Q329-GTG3], 9 Nisan 2014, 17 Aralık 2018 tarihinde 

erişilmiştir.   
796

 Gregory  M.  Travalio, ―Terrorism, International Law, and the Use of Military Force‖, 

Wisconsin International Law Journal, 2000, s. 145, 166. 
797 Thomas D. Grant, ―Defining Statehood: The Montevideo Convention and Its Discontents‖, 

Columbia Journal of Transnational Law, 1999, s. 403, 435. 
798 ―Fragile States Index‖, The Fund for Peace, https://fragilestatesindex.org/data/  
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dayalı başarısız devletler olarak kabul edilebilecek, Sudan, Güney Sudan, 

Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Çad, Yemen, Afganistan, Gine, 

Haiti, Irak, Nijerya ve Zimbabve gibi ülkeler, ABD argümanı ile, komşu 

devletlerin işgali için bir sebep oluşturabilecektir. 

Üçüncü ABD argümanı, IŞİD‘in Irak‘a saldırmasından ve Suriye‘ye 

geri çekilmesinden bu yana, ―sıcak takip hakkının‖ askeri bir temel 

sağlayabileceğini ifade eden Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından ortaya 

konmuştur.
799

 Uluslararası sularda kaçan gemilerin peşinden gitme konusunda 

sıcak takip hakkı tanınmasına rağmen, doktrinin karadaki kuvvetlere 

uygulanmasına dair bir yetki yoktur.
800

 Bununla birlikte Birleşik Devletler, 

1969'da Kamboçya ve Laos‘ta Vietnam'dan kendi topraklarına geçen Viet 

Cong'u takip etmek ve 2007'de Taliban kuvvetlerini Afganistan'dan Pakistan'a 

takip etmekle ilgili olarak bu durumu kullandı.
801

 Buna ek olarak, Uluslararası 

Adalet Divanı, ―Güvenli Liman Operasyonu‖ altında hareket eden Uganda 

kuvvetlerinin, Uganda‘nın isyancı gruplarını yakalamak için yasadışı bir 

şekilde Kongo Demokratik Cumhuriyeti‘ne geçemeyeceği konulu Kongo 

Davası‘ndaki argümanı da açıkça reddetti.
802

 Dolayısıyla kara temelli sıcak 

takip mantığı, dünyadaki diğer birçok devlet tarafından sıkça yapılan sınır 

ihlallerine yol açan kaygan bir zemindir. Böylece Birleşik Devletler Suriye‘de 

bu konunun da açıkça emsal teşkil etmemesi için geri adım attı. 

                                                
799 Matthew Lee, ―Would US have right of hot pursuit in Syria?‖, Daily Mail, 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2766592/Would-US-right-hot-pursuit-Syria.html, 

23 Eylül 2014, 24 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir.   
800

 a.g.m. 
801 a.g.m. 
802 Lionel  Beehner,  ―Backgrounder,  The  Right  of  Hot  Pursuit  to  Hunt Rebels‖,  Council  

On  Foreign  Relations,  http://www.cfr.org/iraq/can-states-invoke-hot-pursuit-hunt-

rebels/p13440, Haziran  2014. 
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Bu bağlamda ABD hükümeti, Ortadoğu‘da yabancı güçlerin yarattığı 

tehditleri ve bölgede devam etmekte olan diplomatik ilişkilerini 

baltalamaksızın bölgedeki artan mezhepsel şiddeti hafifletmek için bir strateji 

tasarlamalıdır. Bu strateji aynı zamanda ABD askeri güçlerinin büyük bir 

taahhüdünü de gerektirmeyebilir. Bu nedenle, ABD istihbarat, diplomatik 

kaynakların kullanımı ve ortak ülkelerin kaynaklarına güvenerek Güvenlik 

Konseyinin çizdiği sınırları içerisinde kalmalıdır. 
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SONUÇ 

 

Arap yarımadası ülkeleri, İran ve Kuzey Afrika‘nın Arap ülkelerini 

içine alan Ortadoğu, sömürge geçmişi, jeopolitik ve stratejik önemi, doğal 

kaynakları, tüm semavi dinlerin yaşandığı bir coğrafya olması hasebiyle 

dünyanın belki de en önemli coğrafyasıdır. Farklı dönemlerde hegemon farklı 

dönemlerde ise süper güç olan ABD bölgenin bu özelliklerinden dolayı 

Ortadoğu‘ya hâkim olmayı amaçlamış ve bu doğrultuda amaçlarına 

ulaşabilmek için belirlediği politakaları izlemiştir. Özellikle, İkinci Dünya 

Savaşı sonrası süreçte İnglitere‘nin bölgeden çekilmesi ve Soğuk Savaş 

atmosferinde ABD tarafından benimsenen çevreleme politikası gereği 

ABD‘nin bölgeye ilişkin ilgi ve alakası hem niteliksel hem nicel değişikliğe 

uğramıştır. ABD‘deki ekonomik gelişme ile paralel olarak petrol ve enerji 

kaynaklarına olan ihtiyacının büyük çoğunluğunu Ortadoğu‘dan tedarik eden 

ABD bölgeye ilişkin enerji politikaları bağlamında fazlası ilgi göstermeye 

başlamıştır. Bu ilgi günümüzde Çin gibi meydan okuyucuları dengeleme 

politikası çerçevesinde daha da artmaktadır. Petrole olan ihtiyacının temininin 

yanı sıra, enerji kaynakları ve petrolün ABD politikaları istikametinde dünyaya 

kesintisiz olarak ulaşması (enerji arz güvenliği), İsrail devletinin 

bağımsızlığının sürdürülmesi, Körfez‘de güçlü bir düşman devletin varlığına 

müsaade edilmemesi, ABD düşmanı olan devletlerin kitle imha silahları 

bulundurmasının engellenmesi, ABD ile iyi ilişkileri bulunan devletlerin 

mevcut rejimlerinin devamının desteklenmesi, Batı taraftarı Arap devletleri ile 

yakın ilişkiler geliştirilmesi ayrıca bölgede var olan terörizmin kontrol altına 
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alınması ABD ulusal çıkarlarının korunması bağlamında çok önemli olarak 

tanımlanmıştır. ABD maksadına uygun bir şekilde Soğuk Savaş‘ın başlangıç 

yıllarından itibaren bölgedeki siyasal, kültürel, etnik, dinsel, sosyal fay hatlarını 

kullana gelmiştir. Böylelikle, 1946‘da İran ve Türkiye‘de etnik temelli ve 

bölgenin diğer Arab ülkelerinde din ve mezhep eksenli yapılanmalara itmiştir. 

Bu yaklaşım Carter ve Reagan döneminde, özellikle, püskürtme (roll-back) 

politikası bağlamında daha belirgin hale gelmiş ve günümüzün radikal İslam 

motifli terör örgütlerinin var oluşsal öznesini oluşturmuştur. Reagan 

döneminde ABD, Afganistan vekâletini devralmış ve Carter‘ın dış politikasını 

ve Sovyet destekli bağımlı devletlerin hükümetlerine karşı anti-

komünist/kontrgerillaların desteğiyle Sovyet etkisine karşı çıkma stratejisini 

sürdürmüştür. Kapitalist bloğun zaferiyle sona eren Soğuk Savaş ABD‘nin 

önüne yeni hedefler koymasına sebep olmuştur. Bunların en önemlisi dağılan 

Sovyet Birliği‘nin yerini alabilecek devletlerin engellenmesi hatta dünyanın 

herhangi bir yerinde ABD‘nin ulusal çıkarlarına ters düşecek yeni bir bölgesel 

gücün doğmasının engellemesi amaçlamıştır. Özetle ABD‘nin Ortadoğu‘da 

izlediği politikasının amacı, Ortadoğu‘da ABD‘nin egemenliğini sarsacak, 

etkisini azaltacak yeni bir gücün doğmasını önlemek ve bölge petrolünün ABD  

kontrolünden çıkmasını engellemektir. Sovyetler Birliği‘nin çöküşünü izleyen 

düşüşle birlikte ―püskürtme‖ ve ―çevreleme‖ politikaları işlevini yitirmiş ve 

Başkan George H.W. Bush tarafından 1991 yılında duyurulan ―Yeni Dünya 

Düzeni‖, yeni tarihsel koşullarda demokrasi, özgürlük, barış, güvenlik ve 

hukuk egemenliği temel evrensel ilkelerine hizmet edecek büyük bir fikir 

olarak kabul edilmiştir. Bu doktrin ABD‘nin yeni küresel rolüne meşruiyet 
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kazandırmak ve dünyanın farklı bölgelerindeki varlığı için yeni bir başlangıç 

haline gelmiştir. Aslında, ABD‘nin geliştirmiş olduğu retorikle sahada ortaya 

çıkarttığı sonuçlar itibari ile praktikleri arasında uçurum olduğu ve dürtünün 

emperiyal olduğu aşikârdır.  Böylece ABD, Kuveyt‘in Irak tarafından işgalini 

takiben 1991‘de ―Çöl Fırtınası‖ operasyonunu meşrulaştırarak aslında bölgede 

bugünkü durumu oluşturan olaylar zincirini başlatmıştır. 

 

Bu operasyon, ABD‘ye, bölgesel devletlerle anlaşmaya varılarak petrol 

zengini bölgede askeri üslere sahip olma imkânı sağlamakla  kalmayıp 

bölgedeki varlığını  kurumsallaştırdı ve böylece ABD‘nin bölgedeki çıkarlarına 

yönelik tehditlere karşı hızlı ve doğrudan hareket etmesini mümkün kıldı. Bu 

sürecin devamında Clinton yönetiminin rejim değişikliği politikasının liberal 

nosyonlu/kılıflı anlayışını genel ABD dış politikasının karakteristiği olan, 

süreklilik ve değişime uygun biçimde ABD‘nin bölgedeki varlığını pekiştirerek 

Ortadoğu‘ya yönelik politikası için de güvenilir bir siper oldu. Bölgedeki 

dramatik gelişmelere rağmen, ABD‘nin hayati ilgisi burada değişmedi: makul 

fiyatlarla petrol tedariki, güvenli ve istikrarlı İsrail Devleti, demokratik 

ilkelerin ve özgürlüklerin yaygınlaştırılması. Aynı zamanda, yeni bölgesel 

konjonktürde, önceki Başkan George H. W. Bush yönetiminin saldırgan 

politikasının aksine Başkan Clinton Irak ve İran‘ı dünya ekonomik ve ticaret 

sisteminden uzaklaştıracak şekilde bölgesel olarak izole ederek ve Irak‘taki bir 

rejim değişikliğini teşvik edecek biçimde, bölgedeki ABD‘nin çıkarlarına 

düşman olan bu rejimleri ―çifte çevreleme‖ politikası vasıtası ile baskı altına 
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aldı. Ancak, Başkan George W. Bush‘un yönetiminde, 2003‘te yapılan ―Irak 

Özgürlük Operasyonu‖na dek bu amaç gerçekleştirilemedi.  

George W. Bush dönemi, Yeni Muhafazakârların ABD yönetimini 

domine ettiği ve karar verme süreçlerinde etkin olduğu bir dönemdir. 

Terörizme karşı savaş doktrini bu dönemin ürünüdür. Geleneksel olarak ABD 

dış politikasında savunma doktrini bağlamlı tehditler ―tehdit merkezli‖ ele 

alınırken 11 Eylül saldırılarından itibaren bu paradigma ―olasılık merkezli‖ bir 

geçiş sergilemiştir. Dolayısıyla ABD tehdit merkezli savunma doktrininde 

tehdit varken önlemeye çalışırken bu dönemden sonra tehdit olma ihtimali olan 

tüm aktörleri daha tehdit haline gelmeden önleme doktrini esasına uygun 

bertaraf etmeye başlamıştır. Bu paradigma değişikliğinin getirdiği en önemli 

davranış kalıbı ABD‘nin uluslararası hukukun en temel kuralı sayılan ―saldırı 

sonrası meşru müdafaa‖ nedensellik bağını ―saldırı ihtimali sonrası meşru 

müdafaa‖ olarak değiştirmesidir. Elbette ki bu de facto durumun uluslararası 

hukukta bir karşılığı yoktur ve ABD yeni bir hüküm tesis ederek uluslararası 

hukuku yeniden yorumlamıştır. Bu davranışın temelinde ise ABD‘nin Tanrı 

tarafından seçilmiş bir millet ve güç olduğu inancı ve sahip olduğu ekonomik 

ve askeri gücün ―kendi‖ değerleri ile yayılması misyonudur. Bu misyon ise 

yeni muhafazakârların düşünsel alt yapısından kaynaklanan bir olgu olmuştur. 

Öyle ki bu düşünsel alt yapının en temel belirleyicisi olan dini argümanlar 

(Evanjelizm) 11 Eylül sonrasındaki ilk açıklamalarda da Şer Ekseni ve 

Terörizme Karşı Haçlı Seferi gibi tanımlamalarla kamuoyunun dikkatine 

sunulmuştur. Sonuç olarak ABD istisnai bir entitedir ve dolayısıyla evrensel 

değerler tüm dünyada yayılmalı lakin ABD bundan müstesna bırakılmalıdır. 
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Buna rağmen ABD‘nin Mart 2003‘te gerçekleştirdiği Irak işgali, ABD 

yönetiminin ulaşmayı hedeflediği gibi hızlı bir zafer ve istikrarlı bir 

demokrasinin yaratılması yerine uzun, yorucu ve pahalı bir savaşa 

dönüşmüştür. ABD hükümeti, Irak‘taki varlığından beri farklı zamanlarda böl 

ve yönet politikasını kullanmış; Irak‘ın heterojen dokusu göz önüne alındığında 

öteki sınıfında olan Kürt milliyetçiliğinin Arap milliyetçiliğine karşı 

güçlenmesini sağlamış, Şii ve Sünni uyuşmazlığını körükleyerek ılımlı Sünni 

Araplar ve Şiiler arasında derin fay hatları yaratmaya çalışmıştır. Bununla 

birlikte Irak işgalininilk evresinde, ABD‘nin başarı şansını ciddi şekilde 

tehlikeye sokan iki önemli karar alınmıştır. Bu kararlardan ilki Saddam‘ın Baas 

Partisi‘nin en üst dört seviyesinde yer alan veya her bakanlığın ilk üç 

seviyesinde görev yapan Iraklıların hükümetten uzaklaştırılması; ikincisi ise 

Irak ordusunu dağıtma ve tamamen yeni bir ordu kurma kararıdır. Bu iki 

önemli karar askeri yetkililerin ve CIA uzmanlarının tavsiyelerine bakılmadan 

ve Başkan‘ın yönetim kadrosunun ve kabinesinin önemli üyelerine 

danışılmadan yeni muhafazakâr çevrenin görüşleri doğrultusunda alınmış 

kararlardı. . Sonuç olarak bu yanlış politikalar kendilerinin veya ailelerinin 

geçimini sağlayamayan yüz binlerce Iraklıyı yabancılaştırmış; sosyal ve 

ekonomik faaliyet için gerekli altyapıyı baltalamış, yaşamı sürdürmek için 

gereken güvenliğin tesis edilmesini engellemiş ve ABD‘ye karşı intikam 

duygusu besleyen isyancılar yaratmıştır. Dolayısıyla Saddam rejiminin 

devrilmesinden sonra Irak‘taki süreç, ABD yönetimin savaş öncesi ortaya 

koyduğu görüşleri ile tutarsız hale gelmiştir. Irak Savaşı ABD için önemli 

ekonomik ve askeri kayıplara yol açmış olmasına karşın, hala Yeni 
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Muhafazakâr çevre bu müdahaleyi dâhice tanımlayıp ama yanlış yönetilmiş bir 

stratejik politika olarak belirtmektedir. . Kısaca, Bush döneminde izlenen 

yanlış, tutarsız politikalar doğrultusunda Irak‘ta işgal sonrası devlet sivil, 

askeri, ve güvenlik bürokrasisi tasfiye edilmiş ve tasfiye sürecinde toplumsal 

kutuplaşma, marjinalleşme ve radikalleşme süreçleri yaşanmıştır. Sosyal doku, 

daralan ekonomik şartlar ve en önemlisi dış müdahalelerle şiddetten beslenen, 

din motifli terör örgütlerinin doğuşuna, filizlenmesine, gelişmesine ve 

şahlanmasına hazır hale gelmiştir. ABD, Irak‘ı yok etmek suretiyle, daha sonra 

bölgesel güç dengesini çeşitli güç merkezleri oluşturacak şekilde değiştirecek 

bir süreci harekete geçirmiştir. 

Obama döneminde ABD, daha pragmatist ve güvenliğin etkin bir 

şekilde kamu yararı haline gelmesi gerektiğini öneren Yeni Atlantikçi bir 

paradigma belirlemiş ve böylece küreselleşme ilkelerini kullanarak, demokratik 

devletlerin sayısını artırmada çok taraflı yaklaşımların ılımlı politikalarla 

artacağını savunan bir pozisyon almıştır. Bush dönemindeki uluslararası 

ilişkilerde 8 yıl süren tek taraflı karar alma uygulamalarının ardından ABD, 

ahlaki liderlik ilkelerine dönerek çok taraflı kararların diplomatik 

uygulamasıyla dünya topluluğunun güvenini geri kazanarak dünya çapında 

imajını değiştirme fırsatı bulmuş, diğer bir deyişle, dış politikasında tek 

taraflılıktan çok taraflılığa geçmiştir. Obama, sorunlara askeri çözümler yerine 

müzakere süreçlerini derinleştirme gereğini vurgulayarak bölgesel sorunlara 

tamamen farklı bir yaklaşım sunmaya çalışmış ve böylece Irak‘taki savaşa son 

vermeyi hedeflemiştir.  Zira ABD kamuoyu da Obama‘yı, Bush‘un iç ve dış 

politikasında radikal bir revizyon gerçekleştirme vaadi sebebi ile iktidara 
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getirmiştir. Bu bağlamda Obama, Bush ve yeni muhafazakârların ısrarla 

uyguladığı tek kutuplu dünya düzenini reddetmiş, liberal uluslararasıcılığı 

vurgulamıştır. ABD onun döneminde birden fazla büyük güç tarafından tehdit 

edilmemiş, dolayısıyla böyle bir gücün püskürtülmesi için tasarlanmış bir 

savunma potansiyeline sahip olmanın gereksiz olduğuna karar verilmiştir.  

Bu düşüncelerin süzülmesiyle Obama, akıllı güç stratejisini 

benimsemiş, dış politika kurallarını genel kabul görmüş değerlere ve ahlaki 

ilkelere dayanarak yerleştirmiş, Bush yönetiminden miras kalan dış politikanın 

uygulanmasında askeri unsurun korunmasının yanı sıra çatışmaları çözmek için 

diplomasinin önceliğini kabul ederek uluslararası iş birliğine olan ihtiyacı öne 

çıkarmıştır. İnsani müdahale olarak tanımlanan Libya müdahalesinin, bu 

stratejinin uygulanmasının sonucu olduğu söylenebilir. Bu strateji kapsamında 

ABD, güvenliğine doğrudan bir tehdit bulunmadığı durumlarda, BM ve 

Güvenlik Konseyi aracılığıyla çok taraflı bir şekilde hareket etmeyi seçerek, 

dünyaya bir örnek/model olmayı hedeflemiş ve bir anlamda dış politikasını 

rahatlatmıştır. Obama bu dönemde, mevcut Arap iktidar partilerinin desteği 

olmaksızın, ABD‘nin Ortadoğu politikasının uygulanmasının mümkün 

olmayacağına karar vermiş, ılımlı Arap ülkeleriyle olan yakın ilişkilerin 

sürdürülmesi, ABD‘nin ulusal çıkarları için daha elzem görülmüştür. Bu 

yüzden ABD, Arap Baharı süresince pasif ve muğlâk bir tutum sergilemiş, 

Suriye rejimini devirme sözünü yerine getirmemiştir. Dolayısıyla bu dönemin 

özellikle ikinci yarısında ABD‘nin dış politikasının ana hedefi, statükoyu 

korumak ve güçler dengesinin istikrarını bozabilecek ve dünyadaki ABD‘nin 

hegemonyasına meydan okuyabilecek bölgesel bir hegemonun ortaya 
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çıkmasını önlemek olmuştur. Obama‘nın bu politikaları sonucu bölgede önemli 

kazanımlar elde edemeyen, sivilleri koruyamayan, moral ve halk desteği 

kalmamış halkın tek sığınağı terör örgütleri ve IŞİD olmuştur. Dolayısıyla 

IŞİD‘in özellikle Kuzeydoğu Suriye‘de, Taliban benzeri emirlikleri kurarak 

geniş toprakları işgal etmeyi başarması, aşırılıkçı, yayılmacı, küresel hedefli bir 

terör örgütü halini alması aslında Obama dönemindeki pasif ve çıkar odaklı 

ABD politikalarının bir sonucudur. Bu noktada yapılan çıkarımlara göre 

ABD‘nin IŞİD‘i bölgede tamamen yok etmesi, Ortadoğu‘ya barış ve güvenliği 

hâkim kılacak bir yeni dönemin başlangıcına adım atması mümkünken bunu 

yapmamıştır.  

Bu noktalardan hareketle IŞİD, Bush döneminde yaşanan ve BMGK 

onayı çıkmadan işgal edilen Irak‘ın ve sonrasında Irak için vaat edilen özgürlük 

ve demokrasinin getirilemeyişinin, Obama döneminde ise Suriye‘de sorunu 

yerel veyahut vekiller üzerinden çözmeye çalışmanın sonucunda Batıya/Batı 

medeniyetine karşı savaş ve mücadelesini meşrulaştıran bir terör örgütü olarak 

ortaya çıkmış ve kazandığı/kazandırılan militan desteği ile çok güçlü hale 

gelmiştir. Doğal  olarak ABD‘nin Bush ve Obama dönemlerindeki Ortadoğu 

politikalarının sonucu oluşan bölgedeki güç boşluğunun IŞİD‘i bu denli 

güçlendirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla İkinci Körfez Savaşı sonrası ABD‘nin 

Ortadoğu politikasındaki istikrarsızlık bölgede güç boşluğuna sebebiyet vermiş 

olup bu durum IŞİD‘in Ortadoğu‘da siyasi bir varlık kazanmasına ve bölgede 

askeri olarak alan kontrolü sağlamasına sebep olmuştur.  

ABD politikası ve IŞİD‘in yükselişinde dört anahtar kırılma noktası 

olmuştur. Birincisi, 2003‘te ABD‘nin Irak‘ı işgal kararı ve takip eden işgalin 
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kötü yönetimi; ikincisi, 2010 yılında ABD‘nin politik ve askeri olarak Irak‘tan 

çekilmesi; üçüncüsü, 2011 ve 2013 yılları arasında Suriye iç savaşına daha 

fazla müdahale edilmemesi kararı ve dördüncüsü, 2013‘ün sonlarından itibaren 

IŞİD‘i, Batı Irak‘ın çoğunu ve Musul‘u ele geçirmeden önce, askeri harekât ile 

doğduğu yerde yok etme kararının alınmamasıdır. 

IŞİD‘in yükselişindeki dört anahtar kırılma noktasının analizden üç 

temel sonuç çıkartılabilir. Birincisi, IŞİD‘in doğuşu ve köklenmesi ABD‘nin 

Irak‘ın işgali ve bu işgalin sahaya çok yönlü yansıması ile doğrudan ilintilidir. 

Aynı şekilde 2010‘da ABD‘nin Irak‘tan çekilme politikası ve 2014‘te Suriye 

iç savaşına pasif tutumu IŞİD‘in askeri alan kontrolü sağlanmasına, 

yayılmasına, ve şahlanmasına neden olmuştur. Açıkçası IŞİD yükselişini, 

temel olarak derin tarihsel güçlerin yanı sıra, ABD politika yapıcılarının 

doğrudan kontrol sahibi olduğu karmaşık yerel ve bölgesel dinamiklere de 

borçluydu. Bununla birlikte, ABD‘nin bu yükselişin etkilerini kısıtlama veya 

hafifletme gücüne sahip olmadığını söylemek, çalışmada ki Bush ve Obama 

bölümlerinde de tespit edildiği üzere imkânsızdır. Zira bölgede en etkin olan 

yegâne güç ABD‘dir. 

 İkincisi, ABD, bölgede daha iyi sonuçlar üretebilecek alternatif 

politikaların doğuracağı maliyet ve zorluklar nedeni ile doğru politikalar 

uygulamamıştır. Örneğin  ABD, Irak‘ı zapt etmeye devam etme masraflarıyla 

boğuşmamak için 2003‘te Irak‘ı işgal etmiştir. Aynı şekilde 2011-2013‘de 

Suriye‘ye sınırlı müdahale yapmamasının sebebi, bu sınırlı müdahalenin 

IŞİD‘in önüne geçecek kadar çatışmanın yönünü temelden değiştiremeyecek 

olmasıydı. Öte yandan, ABD, örgütün yükselişine neden olan siyasi ve algısal 

koşulların şiddetlenmesini engellemek için 2013‘ün sonlarında ve 2014‘ün 

başlarında IŞİD‘e operasyon yapmamıştır. Bu durum, örgütün askeri bakımdan 

zayıflatılması ihtimalini ortadan kaldırmıştır. 
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Üçüncüsü ve yukarıda belirtilen iki noktanın ışığında, IŞİD‘in niçin 

ortaya çıktığı ve ABD‘li politika yapıcılarının bu ortaya çıkışı engellemek için 

neler yapabilecekleri konusundaki tartışmaların yönü değişmelidir. Bu 

tartışmaların özellikle suçluyu belirlemeye odaklı polemik ve kutuplaşmış 

değerlendirmelerden uzaklaşıp neyin yanlış gittiğine ve daha iyi sonuçlar 

üretecek ihtimallere dair daha iyi düşünülmüş görüşlere dayanan daha ayrıntılı 

ve daha dengeli bir analize doğru gitmesi gereklidir. IŞİD‘in yükselişine 

katkıda bulunan çok sayıda karar alınmıştır ve hem George W. Bush hem de 

Barack Obama yönetimleri bu yükselişi engelleyecek veya hafifletecek 

fırsatları kaçırmışlardır. Ayrıca, her iki yönetimde de farklı politikaların 

ABD‘yi farklı sorunlarla mücadele etmeye zorlayabileceği çeşitli yollar söz 

konusuydu.  

Tüm bunlara rağmen bölgede ortaya çıkan IŞİD entitesi bir devlet olarak 

değerlendirilemez. IŞİD çalışmada geçen sebeplerden ötürü konjonktürel 

olarak ortaya çıkmış bir terör örgütüdür. Bu bağlamda çalışmada IŞİD‘in devlet 

olma iddiasını çürütmek adına sıklıkla atıf yapılan Montevideo kriterlerine ek 

olarak iki alışılmamış görüş tespit edilmiştir. Bunlardan ilki IŞİD, devlet 

olmaktan ziyade dünya çapında bir Hilafet olmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla 

aslında IŞİD kendini de bir devlet olarak değil bir küresel güç/çatı/kutup olarak 

görmektedir. İkincisi IŞİD‘in devlet olarak mevcudiyeti jus cogens ihlali 

anlamına gelmektedir ve Devletler, üstün nitelikli hukuk ilkelerini ihlal etmek 

suretiyle kurulan oluşumları tanımaktan men edilmişlerdir.  

IŞİD‘le uluslararası arenada uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde 

mücadele etmek için temelde üç araç vardır. Bunlar ülkelerin münferit ve 
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kolektif meşru müdafaa hakları, insani müdahale ve Güvenlik Konseyinin karar 

almasıdır. Bu üç araçtan sadece insani müdahale konusunda ilgili devletin 

daveti veyahut egemenliğinin zedelenmemesi gerekmektedir. Bu konuda 

uluslararası hukuk verileri ise muğlâk ve tartışmalıdır. Devletlerin egemenlik 

ilkeleri kutsal ve en önemli varlık sebepleri olmasından hareketle ABD ve Batı 

güçlerinin Suriye ve Irak özelinde IŞİD‘le mücadelesinde Esad yönetimini 

bypass etmeyecek bir formül geliştirmesi elzemdir. Devletin, devlet dışı 

aktörler tarafından yaratılan tehdidi bastırmayı başaramaması veya istememesi 

durumunda yapılacak askeri müdahalelerde ilgili devlete veya ordusuna değil 

sadece terör örgütüne güç kullanımı hedeflenmeli ve harekât, gereklilik, 

orantılılık ve ayrımcılık ilkelerini yerine getirmelidir. Bununla birlikte 

uluslararası tepkilerle ilgili olarak başka sınırlamaların da ortaya çıkması göz 

önüne alınmalıdır. Bu bağlamda IŞİD‘le mücadele özelinde BM Güvenlik 

Konseyi tarafından insani müdahale konusunda daimi temsilcilerin veto 

yetkisinin kaldırılması ve oy çokluğunu aranması ile müdahaleye karar 

verilmesi bir öneri olarak tartışılmalı ve uluslararası hukuk devlet dışı IŞİD‘le 

etkin bir şekilde başa çıkmak için modernleşmelidir. Bu süreç ise çok yakın bir 

gelecekte tamamlanmalıdır zira IŞİD, özellikle halifelik algısının vermiş 

olduğu destekle sürekli olarak yeni üye kazanan ve genişleyen bir örgüt olarak 

hayatına devam etmektedir. IŞİD ile mücadelede sahaya yansıyan kuvvet 

kullanma hukuku 51.nci maddede tanımlanan münferiden veya kolektif 

biçimde meşru müdafaa ilkesini, davetile müdahale doktrini ve aciz veya 

isteksiz doktrini bağlamında tasnif etmekmümkündür. Davet ile müdahale 

doktrinini esas alarak BMGK‘nin Kararları çerçevesinde kollektif meşru 
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müdafaaya başvuran ülkeler IŞİD‘e karşı uluslararası koalisyon üyelerinden 

oluşmaktadır. Yalnız Rusya özelinde Suriye davetli bir müdahale söz konusu 

olmuştur. Münferiden meşru müdafaa hakkını kullanarak, kuvvet kullanan 

ülkeler Fransa, Türkiye Cumhuriyeti, ABD ve Birleşik Krallık olmuştur. Aciz 

ve isteksiz doktrinine istinaden askeri harekât yürüten ülkeler ise Kanada, 

ABD, Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Avustralya olarak 

özetleyebiliriz. Özellikle belirtmem gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti sürecin 

başlangıcından itibaren BMGK‘ne yapmış olduğu bildirimler doğrultusunda 

uluslararası hukukun tanımlamış olduğu meşru zeminde egemenlik hakkına, 

ulusal güvenliğine, sınır güvenliğine, Türk vatandaşların can kaybına karşın 

hem münferiden hem de kolektif meşru müdafaa hakkına istinaden aciz ve 

isteksiz doktrinine başvurarak terörle mücadele harekâtlarında yer almıştır. 

Bu bağlamda önemli kayıplarına rağmen bölgesel bir gruptan gizli bir 

küresel ağa dönüşmüş olan IŞİD, Irak'ta ve Suriye'de zayıflamış ancak çekirdek 

kadrosu ve paradigması halen devam etmektedir. 2017 sonunda yenilgisinden 

bu yana Suriye'de baştan aşağı çekildiğini söylemek mümkünse de 20.000'den 

fazla savaşçı Irak ile Suriye topraklarındaki kentlerde gizlenmiş durumdadırlar. 

Ayrıca grubun liderliği daha fazla zararı azaltmak için merkezileşmemiş ve bu 

nedenle devam eden çatışma ve karmaşık istikrar sorunları nedeniyle orta 

vadede iki ülkede de hayatta kalabileceklerdir. Bu başkalaşım örgütü mevcut 

hiyerarşik örgütlenme yapısından gizli ve esnek bir ağa evrimine sebep 

olmakta ve böylece tespit ve analiz edilmesi zorlaşmaktadır. Bu yapısal 

değişikliklerin ardından IŞİD, genellikle ara ülkeler aracılığıyla fonları sınır 

ötesi kanallara taşıyabilmektedir. IŞİD hala sınır ötesi fonları dağıtabilmekte, 
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Afganistan‘da Orta Asya‘ya karşı giderek daha fazla tehdit oluşturacak şekilde 

genişlemeye devam etmektedir.  

IŞİD ile mücadelede yabancı militanların geri dönüş ve yer 

değiştirmelerini takip, daha fazla uluslararası işbirliği, istihbarat bilgisinin daha 

ayrıntılı ve kısa süre içinde paylaşılması, askeri kapasitenin geliştirilmesi, örgüt 

tarafından kullanılan karmaşık teknolojik yöntemlerle eşleşen gelişmiş bir karşı 

takip sisteminin kurulması, terörizmi finanse etmek için yeni ödeme 

biçimlerinin kötüye kullanılma yöntemlerinin tesbit edilmesi, Devletlerin,  

IŞİD‘in tüm varlıklarının dondurulması konusundaki yükümlülüklerinin yerine 

getirmelerinin takibi gibi tedbirler Birleşmiş Milletler tarafından organize 

edilmelidir.  

IŞİD‘in verdiği kayıplara rağmen zayıf devletlerden yararlanabilme 

yeteneğinin devam ettiği açıktır. Bununla birlikte bu örgütün ortaya çıkmasının 

temel nedenlerinin henüz çözülmediği, Irak‘taki barışı ve uzlaşmayı 

desteklemek ve Suriye‘de siyasi bir çözüme ulaşmak için daha fazlasını yapma 

gereği de ortadadır. Bu noktalardan hareketle IŞİD‘e yardım eden ve örgüte 

karşı silah ambargolarını açıkça ihlal eden ülkelere karşı BM tarafından gerekli 

ekonomik, siyasi ve askeri yaptırımlar tartışılmalıdır. Dolayısıyla IŞİD‘in 

―uyuyan hücreleri‖ hala faal olduğu için IŞİD savaşçılarına karşı silah 

ambargolarının açıkça ihlal edilmesine kesinlikle müsaade edilmemeli ve bu 

ülkelere karşın kolektif meşru müdafaa hakkı kullanılabilmelidir. 

IŞİD ―dayanıklı bir düşman‖ olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda 

IŞİD sonrası dönemde Irak‘ta ve Suriye‘de çoğulcu, kapsayıcı çözümlerin 

geliştirilmesi, Irak ve Suriye'nin yeniden inşa edilmesi, altyapı hizmetlerinin 
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iyileştirilmesi ile bölge halkının ülkelerine geri dönmesine izin vererek 

uluslararası toplumun yapıcı yönü ortaya konmalıdır. Bu bağlamda uluslararası 

toplum, hızla gelişen ve ulus ötesi tehditlere erişme imkânı yakalayan IŞİD‘le 

etkin bir şekilde müdahale etmek için çabalarını yenilemek zorundadır. 

Bu konuyla ilgili tüm terörle mücadele çabalarının, ilgili devletlerin 

egemenliğine tam saygı göstererek yapılması gerektiği aşikârdır. Bununla 

birlikte Irak ve Suriye‘de bu tür çabalarla ilgili konularda meşru hükümetlerin 

izni muhakkak aranmalı izin alınamadığı durumlarda ise insani müdahale 

kriterlerin işleyip işlemediği güncel durumda incelenmelidir.  Gücün gerekli 

olduğu yerlerde ise özellikle ABD, terörle mücadele eden ülkelerle ortaklığını 

derinleştirecek önlemleri almalı ve liderlik etmelidir. 

Birleşmiş Milletlerin, sınır yönetimi, kolluk kuvvetleri, uluslararası adli 

işbirliği, kovuşturma, rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon konularını ele 

alarak terör ve finans suçlarını durdurma çalışmaları IŞİD örneğinde yeniden 

ele alınmalıdır. Bununla birlikte yabancı uyruklumilitanların çatışma 

bölgelerine seyahat etmelerinin önlenmesi (2178 tarihli Güvenlik Konseyi 

kararı) IŞİD‘in örgüte kattığı üye sayısının azalmasını sağlamıştır. Ayrıca çok 

sayıda savaşçının cezaevlerinde radikalleşme riski dikkate alınarak ülkelerin 

ulusal ceza adaleti sistemleri dikkatle takip edilmelidir. Zira durum devletlerin 

hapsedilmiş yabancı teröristleri serbest bırakılmasının getireceği potansiyel 

risklerle de karşı karşıyadırlar. IŞİD özellikle 2014 ve 2017 yılları arasında 

ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden evlilik işlemlerine kadar çeşitli 

hizmetler vermiş, örgüte çekilen gençler çeşitli yöntemlerle işe alınmış ve 

çeşitli roller verilmiştir. Dolayısıyla bu grupların da rehabilite edilmesi için 
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önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte İngiltere‘nin yaptığı gibi 

radikalleşme riski taşıyan kişileri tespit edecek ―önleme‖ programları 

geliştirilmeli ve paylaşılmalıdır.  

IŞİD‘e 80 ülkeden üye olunduğu, bunların dörtte birinin kadın ve çocuk 

olduğu göz önüne alındığında örgütün aslında küresel ideallerine bir adım daha 

yaklaştığı ortaya çıkmaktadır. Zira bu örgüt Irak ve Suriye‘deki 

hâkimiyetindeki azalmaya eşit oranda küreselleşmiştir. Bu küreselleşmesin en 

önemli tetikçisi ve yardımcısı ise halifelik anlayışıdır. Halifeliğin yeniden 

kurumsallaşması ve bu örgütü terör örgütü olarak tanımasının dışında bu 

anlayışı bertaraf edecek hiçbir faktör yoktur. Bu ise hem Batı dünyası için hem 

de tüm İslam âlemi için yeni tehdit unsurlarının ortaya çıkmasına sebep 

olacağından tercih edilecek bir politika olmayacaktır. 

Uluslararası toplumun, terörizmin yeni ve gelişen özelliklerine uygun 

olarak ortak ve bütünleşik bir strateji başlatması gerekmektedir. Devletler, ilgili 

ülkelerin egemenliğine ve liderliğine tam saygı gösterirken ve Birleşmiş 

Milletler antlaşmasının amaçlarına ve ilkelerine bağlı kalırken aynı zamanda 

birleşik bir standarda da uymalıdırlar. Terörizm ile belirli bir etnik veya dini 

grup arasında bağlantı kurmaktan kaçınılması ve ülkesel olarak ilgili devletle 

diyaloga dayanan ―yeni bir tür uluslararası ilişkiler‖ kurmaya çalışılması 

gerekmektedir. Bu yeni türün temeli siyasi çözümlere ve kalkınmaya öncelik 

vermelidir. Ayrıca ülkeler bilgi paylaşımını ve güçlü siber güvenlik 

politikalarını geliştirerek IŞİD‘in çevrimiçi propaganda ve iletişim kanallarını 

engellemek de dâhil olmak üzere çevrimiçi terörfaaliyetleri ile mücadelede 
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birlikte çalışılmalı, mücadele için fon tahsis edilmeli böylece sürdürülebilir ve 

adil kalkınmanın yanı sıra barış inşasına daha fazla yatırım yapılmalıdır. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın konusu İkinci Körfez Savaşı sonrası ABD‘nin Ortadoğu 

politikalarının sonucu ortaya çıkan ve/veya güçlenen aşırıcı dinci gruplar 

arasında en önemlisi olarak sayılabilecek Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve 

onun uluslararası hukuktaki yeridir. Çalışmanın amacı, ABD‘nin Bush ve 

Obama dönemlerindeki Irak ve Suriye politikalarının nasıl bir güç boşluğuna 

sebebiyet verdiğini ortaya çıkarmak, bir terör örgütü olarak IŞİD‘in bu boşluğu 

nasıl kullandığını tespit etmek, bu örgütün kendini devlet olarak 

nitelendirmesinin bilimsel ve hukuki dayanaklarını sorgulamak, uluslararası 

tehdide dönüşen bu de facto vakanın uluslararası hukuktaki yerini tartışmak ve 

IŞİD ile mücadelede uluslararası muhtemel çözüm alternatifleri ortaya 

koymaktır.  

Çalışma üç hipotezden destek almaktadır. Çalışmanın ilk hipotezine 

göre İkinci Körfez Savaşı sonrası ABD‘nin Ortadoğu politikasındaki 

istikrarsızlık bölgede güç boşluğuna sebebiyet vermiş olup bu durum IŞİD‘in 

Ortadoğu‘da siyasi bir varlık kazanmasına ve bölgede askeri olarak alan 

kontrolü sağlamasına sebep olmuştur. Çalışmanın ikinci hipotezi, birinci 

hipotezdeki sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesine 

odaklıdır. Bu bağlamda uluslararası hukuka göre IŞİD‘i siyasal bir aktör olarak 

değerlendirmek mümkün değildir. Zira IŞİD konjonktürel olarak ortaya çıkmış 

silahlı bir terör örgütüdür. Çalışmanın üçüncü hipotezi ise uluslararası arenada 

siyasal bir aktör olmayan IŞİD örneğinden hareketle uluslararası hukuk 

alanında terörizmle mücadele adı altında yeni bir müdahale çeşidi geliştirilmesi 

ihtiyacının olduğudur.  

Çalışmanın birinci bölümünde Ortadoğu ve ABD dış politikasının 

kavramsallaştırılması yapılmıştır. Bu çerçevede çalışmada ABD dış politikası 

literatüründe mevcut ana ekol ve yaklaşımlar (ekoller: Jacksonculuk, 
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Hamiltonculuk, Jeffersonculuk, Wilsonculuk iken pratik yaklaşımlar: 

örnekçilik, muafçılık, aktivist korumacılık ve istisnacılık) ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde Bush ve Obama dönemlerindeki 

Irak ve Suriye politikaları bu ekol ve pratikler çerçevesinde incelenmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde IŞİD‘in kronolojik analizi yapılmış, ―IŞİD 

devlet midir?‖ sorgulaması uluslararası hukuk bağlamında tartışılmıştır. 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise Suriye savaşı merkezli IŞİD‘in uluslararası 

hukuktaki yersizliğine rağmen mevcut konumuna karşın ABD, BM ve 

uluslararası sistem tarafından alınması gereken tedbirler ve uygulanması 

gereken politikalar önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, ABD Dış politikası, ABD dış politika gelenek 

ve pratikleri, Irak ve Suriye Savaşı, IŞİD, kuvvet kullanma hukuku 
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ABSTRACT 

The subject of this study is the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), 

which can be considered as the most important among the extremist religious 

groups that had emerged and / or had strengthened as a result of US Middle 

East policies after the Second Gulf War, and its place in international law. The 

aim of this study is to reveal the power gap of created by US policies towards 

Iraq and Syria during the Bush and Obama periods, to determine how ISIS 

being a terrorist organization had used this gap, to examine the scientific and 

legal basis used by this terrorist organization to identify itself as a state, to 

discuss this de facto case, which has become an international threat within the 

framework of international law and to put forth possible international solutions 

to fight against ISIS. 

The study is supported by three hypotheses. According to the first 

hypothesis, the instability of the US Middle East policy after the Second Gulf 

War has created the power gap in the region, which made it possible for ISIS to 

gain a political presence in the Middle East and to establish a military control 

in the region. The second hypothesis of the study focuses on evaluating the 

problematique of the first hypothesis within the framework of international 

law. In this context, according to international law, it is not possible to consider 

ISIS as a political actor; thus, ISIS is an armed terrorist organization that 



339 

 

emerged cyclically. The third hypothesis of the study is that there is a need to 

develop a new type of intervention within the framework of international law, 

to combat terrorism and fight a non-political actor of the international arena. 

In the first part of the study, conceptualization of the Middle East 

region and US foreign policy has been presented. In this context, the main 

schools and approaches (schools: Jacksonianism, Hamiltonianism, 

Jeffersonianism, Wilsonianism and practical approaches: exemplarism, 

exemptionalism, vindicationism and exceptionalism) are discussed. The 

President Bush and Obama Administrations‘ policies towards Iraq and Syria 

examined within the framework of these schools and practices are discussed in 

the second and third parts respectively. The fourth part of this work is 

constituted by the analysis of ISIS chronological development and the question 

of whether ISIS is a state has been discussed in the context of international law. 

In the conclusion part of the study, the measures to be taken by the US, the UN 

and the international system and the policies to be implemented are proposed 

despite the current incongruent position of the Syrian war-centered ISIS in 

international law. 

 

Key Words: US Foreign Policy, US Foreign Policy Traditions/Practices, Iraq 

and Syria War, ISIS, law of use of force. 

 

 


