MLLÎ GÜVENLN TANIMI
1. Millî Güvenlik Nedir?
Toplumların gelimesi, devlet hâline gelmesi ve yetersiz kaynakların paylaımında
rekabetin yaanmasıyla birlikte, devletlerin birbirlerine karı kullanmak üzere oluturduu
çeitli yapı ve tehditlere karı koymak üzere oluan tehdidin özelliine göre önlem alma
gerei kendiliinden ortaya çıkmıtır.
Devletlerin birbirlerine karı bu hazırlıkları, 20’nci yüzyıla kadar yalnızca düman silahlı
gücüne karı yapılırken son zamanlarda ise tarafların birbirlerinin tüm millî güç unsurlarına
karı yapılmaya balanmıtır.
Böylece cephe gerisinde ve cephe savaı öncesinde bir sava stratejisi ortaya çıkmıtır. Bu
duruma “Topyekûn Sava” adı verilmitir.
Bu kavramın evrensel boyut kazanması 1’inci Dünya Savaı ile balamı, 2’nci Dünya
Savaı ve sonrasında tamamlanmıtır.
Devletler veya devletler grubunun, dier devlet veya devletler grubu üzerindeki çıkarlarını
gerçekletirebilmeleri için içeriden ve dıarıdan gereinde kullanılmak üzere potansiyel tehdit
yaratılması konusunda sürekli çabalar sarf edilmi ve bu yönde politikalar oluturulmutur.
Yaratılan potansiyel tehdidin ne zaman ve nasıl kullanılacaı hakkında senaryolar
üretilmi, kısa, orta ve uzun vadeli politikalar ve stratejiler gelitirilmitir. Bunları
karılayabilmek maksadıyla da karı potansiyel tehdit ile onun politikası ve stratejisi ortaya
konulmutur.
Bu oluum, tarihî süreç içerisinde de devam etmitir. Bu da “millî güvenlik” kavramının
ortaya çıkmasına neden olmutur.
Millî güvenlik; devletin anayasal düzeni, millî varlıını, bütünlüünü, milletler arası
alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanısıra, uluslararası
antlamalarla kararlatırılan haklarını, her türlü iç ve dı tehdide karı korunmak ve
kollamak üzere gerçekletirilen faaliyetlerin bütünüdür.
Daha kısa bir tanımla millî güvenlik, devleti yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak
olan her türlü faaliyete karı önlemler alınması ihtiyacıdır.
Millî güvenlik siyaseti ise: millî güvenliin salanması ve millî hedeflere ulaılması
amacı ile Millî Güvenlik Kurulunun belirledii görüler dahilinde, Bakanlar Kurulu
tarafından tespit edilen iç, dı ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan
siyaseti ifade eder.
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2. Millî Güvenliin Tespitinden Sorumlu Organlar
a. Bakanlar Kurulu
1982 Anayasası’nın 117’nci maddesi, Millî güvenliin salanması ve Silahlı Kuvvetlerin
yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karı Bakanlar Kurulunu
sorumlu tutmutur.
Bakanlar Kurulu, millî güvenlik politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü
tehdide karı, önlemler almak görev ve yetkisine sahiptir.
b. Millî Güvenlik Kurulu
1) Tekili
Anayasanın 118’inci maddesi gereince kurulan millî güvenlik kurulu; Cumhurbakanı’nın
bakanlıında, Babakan, Genelkurmay Bakanı, Babakan Yardımcıları, Adalet, Millî
Savunma, çileri, Dıileri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve
Jandarma Genel Komutanı’ndan oluur. Millî Güvenlik Kurulu, gündemin özelliine göre
toplantılarına ilgili bakan ve kiileri de çaırıp bilgi ve görülerini alabilir.
2) Amacı ve Görevleri
Millî Güvenlik Kurulu; millî güvenlik ve devletin millî güvenlik siyasetine ilikin tanımlar
çerçevesinde, devletin Millî Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili
konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun salanması için görü tespit eder.
Bu tavsiye kararlarını ve görülerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen
görevleri yerine getirir. Babakan, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve
görülerinin deerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda
kabulü h âlinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi için bir
Babakan yardımcısını görevlendirebilir.
3) MGK’nin Çalıma Yöntemi
a) Kurulun Toplanması
Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiinde kurul, Babakan’ın teklifi üzerine veya dorudan
Cumhurbakanı’nın çarısı ile de toplanır.
Kurul

toplantıları

Cumhurbakanı’nın

bakanlıında

yapılır.

Cumhurbakanı’nın

katılamadıı zamanlar, kurula Babakan bakanlık eder. Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreteri de toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.
b) Gündem
Millî Güvenlik Kurulunun gündemi Cumhurbakanı tarafından belirlenir. Gündemin
hazırlanmasında, Babakan ve Genelkurmay Bakanı’nın önerileri dikkate alınır.
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Kurul üyesi bakanlar ile dier bakanların gündeme girmesini istedikleri konular,
Babakanın da görüü alınarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla
Cumhurbakanı’na iletilir.
c) Kararlar
Kurul kararlarını çounlukla alır. Eitlik hâlinde Kurul Bakanı’nın oy kullandıı taraf
çounluu salamı sayılır.
Kurul kararları, tavsiye niteliinde kararlardır. Alınan kararlar, Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterlii tarafından Cumhurbakanı’na ve Bakanlar Kurulunda görüülmek üzere
Babakanlıa gönderilir.
ç) Kararların Bakanlar Kurulunda Görüülmesi
Millî Güvenlik Kurulu kararları, Babakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine
öncelikle alınmak suretiyle görüülür ve gerekli kararlar alınır.
d) Görüme Tutanakları
Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görümeler, Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterlii görevlileri tarafından usulüne uygun ekilde tutanakla tespit edilir. Kararların
asılları ve görüme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görümeler
açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar, Millî Güvenlik Kurulunun verecei karara göre
açıklanabilir veya yayınlanabilir.

SORULAR
1. Millî güvenlik kavramını açıklayınız.
2. Millî güvenlik siyaseti ne demektir?
3. Millî Güvenlik Kurulu kimlerden olumaktadır?
4. Millî Güvenlik Kurulunun görevleri nelerdir?
5. Millî Güvenlik Kurulunun toplanması ve gündemi ile ilgili esaslar nelerdir?
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1. OKUMA METN

ASKERLKLE LGL TANIMLAR
Askerlik: Türk vatanını, Türk stiklalini ve Cumhuriyetini korumak için harp sanatını
örenme ve yapma yükümlülüüdür. Bu yükümlülük özel kanunlarla belirlenir. Yüce bir yurt
ve millet hizmeti olan askerlik, gençleri gerçek yaam artlarına alıtırır ve yetitirir.
Asker : Askerlik yükümlülüü altına giren kiilerle (erba ve erler), özel kanunlarla silahlı
kuvvetlere katılan ve resmî bir kıyafet taıyan ahıslara denir.
Er : htiyaçları devlet tarafından karılanan rütbesiz askerdir.
Erba : htiyaçları devlet tarafından karılanan onbaı ve çavu rütbesindeki askerlerdir.
Bunun yanında askerlik kanununa göre yükümlü bulundukları hizmetleri yerine getirdikten
sonra, özel kanunlara göre belirli bir hizmetin kabulü suretiyle silahlı kuvvetlerde görevli
uzman çavu ve onbaılar da erba sayılırlar.
Astsubay : Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan, astsubay çavutan, astsubay kıdemli
baçavua kadar rütbeye sahip olan askerdir.
Askerî Örenci : Subay ve astsubay yetitirilmek üzere çeitli okul ve üniversitelerde okuyan
ve resmî bir kıyafet taıyan örencilerdir.
Subay : Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan, astemenden, mareale (deniz
kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbeye sahip olan askerdir.
Amir : Makam ve memuriyet bakımından emretme yetkisine sahip askerdir. Amirin emri
altındakilere maiyet denir.
Üst : Rütbe ve kıdemce büyüklüü gösteren bir tabirdir.
Ast : Üstün rütbece ve kıdemce aaısında bulunan askerdir.
Makam : Her amirin silahlı kuvvetlerde temsil ettii mevkidir.
Disiplin : Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat, astının ve üstünün hukukuna
riayet etmek demektir.
Nöbet : Askerlikteki ortak hizmetlerin yapılmasını ve devamını salamak amacıyla; belli bir
ara ve süre ile subay, astsubay, askerî örenci, erba ve erler ile silahlı kuvvetlerde görevli
sivil ahıslar tarafından yerine getirilen bir hizmettir.
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MLLÎ GÜVENLK STRATEJMZ
1. Millî Strateji Nedir?
Stratejinin birçok tanımı bulunmaktadır. Konumuz açısından bakıldıında, “Takip edilen
yol, usul, tarz, yöntem” eklinde açıklanabilir. Bir milletin varlıını ve refahını salamak,
aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettii
genel siyasete, “Millî strateji” denir.
Devlet hayatında, milletin çıkarları ile ilgili hedeflere ulamak ve bunları elde etmek,
devlet yöneticilerinin yükümlülüklerindendir. Günümüzde, devlet faaliyetlerinin tesadüflere
bırakılmadan bilimsel ve gerçekçi yöntemlerle ele alınması, salam bir düünce ve muhakeme
temeline dayandırılması, çada devlet yönetiminin bir zorunluluudur. Millî stratejinin
belirlenmesinde temel öge, millî menfaatlerdir. O hâlde, millî stratejinin kapsamı millî
menfaatler ile sınırlıdır.
2. Millî Stratejinin Unsurları Nelerdir?
Millî Stratejinin unsurları: Millî güç, millî hedef ve millî menfaatlerdir.
a. Millî Güç
1) Tanımı
nsanlar, çalıma hayatlarında amaçladıkları hedeflere ulaabilmek ve baarmak için bir
güç sarf etmek zorundadırlar. Bu güç, maddi olabilecei gibi, manevi bir nitelik de taıyabilir.
Kii hayatında geçerli olan bu ilke (lise örencilerinin yüksek okul eitimleri için maddi ve
manevi olarak var güçleriyle çalıması gibi) devlet hayatı için de geçerlidir. Devlet, millî
stratejinin belirledii ve kabul edilen hedeflere ulaabilmek için güç ve olanaklarını belli bir
plana göre seferber eder. “Millî güç” kavramı içerisinde milletin sahip olduu tüm olanaklar
bulunmaktadır.
Çeitli kaynaklar, “millî güç” kavramını öyle tarif eder:
“Bir ulusun, millî hedeflerine ulaabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi
kaynaklarının toplamıdır.”
Bir baka tanıma göre:
“Bir devletin, dier devletler karısında istedii sonuçları elde etmesini salayan
imkân ve kabiliyetlerinin toplamıdır.”
Aynı zamanda; millî güç kavramının “millî” adını taıması, onun kaynaklarının, millete ve
ülkeye ait, maddi ve manevi, özellik ve çokluk deerleri taımasındandır.
Türk Milleti, Kurtulu Savaı’nı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderliinde, millî gücün
aaıda sıralanan tüm unsurlarını çok iyi kullanabildii için baarılı olmutur.
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2) Millî Güç Unsurları
Millî güç; siyasi, askerî, ekonomik, nüfus (demografik), corafi, bilimsel ve teknolojik,
psiko-sosyal ve kültürel güçten meydana gelir. Millî güç unsurları birbirini tamamlayacak
ekilde gelitirilmelidir. Önem ve öncelik sırası yoktur. Gelien duruma göre bazı unsurlar
dierlerine göre öncelik alabilir.
a) Siyasi Güç
“Bir devletin millî hedeflerine erimek, eriilenleri koruyup gelitirmek ve millî
menfaat salamak amacıyla kullandıı siyasal kuvvetlerin toplam verimidir.”
Bir ülkenin siyasi gücünün yüksek olabilmesi için:
* Devletin her aamadaki kanunlarının yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması,
* Kanunların, toplumun sosyal hayatına ve kültür yapısına uygun yapılması,
* Devletin iç politikasının milletle bütünlemi güçlü bir yapıya sahip olması ve milleti
tatmin edecek ekilde hizmet etmesi,
* Yeniliklerin, çaın ve teknolojinin gereklerine uygun, milletin özelliklerine paralel
yapılması,
* Devletin uluslararası itibarının yüksek olması,
* Devletin, dier devletlerle siyasi ilikilerinde ve anlamalarında, menfaatlerini
koruma kabiliyetine sahip olması,
* Uluslararası ittifak ve kurulularda etkin rol alması, aynı zamanda diplomatik alanda
hareket serbestlii çapının geni olması,
* Devleti yönetenlerin siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelerinin yüksek olması
gerekir.

TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLS
Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik bir yapıya sahip olmakla, siyasi güç açısından
büyük bir üstünlüe sahiptir. Demokrasilerde, “Egemenlik kayıtsız artsız milletindir.” ilkesi,
siyasi gücün halktan kaynaklanıyor olması sonucunu dourur ki bu da siyasi güç açısından
olabilecek en elverili durumdur.
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Ayrıca, laik bir devlette, din ve devlet ilerinin ayrılmı olması, kiisel inanç ve ibadet
özgürlüünün bulunması da önemli bir avantajdır. Bu iki unsurun bulunmadıı ülkelerde
devlet ve halk uyuması görülemediinden siyasi güç açısından da bir yetersizlik söz
konusudur. Bu olumsuzluk, kanun ya da kii diktatörlüünün yaandıı devletlerde
görülmektedir.
Siyasi gücün istenilen düzeyde olması, o devlette kanunların, mevzuatların, siyasal
sistemin iyi ilediinin ve devlet yönetiminin demokratik olduunun bir göstergesidir.
b) Askerî Güç
“Millî politikanın uygulanmasında ve millî hedeflerin elde edilmesinde kullanılan
devletin fiziki gücüdür.”
Türkiye Cumhuriyeti gibi, konumu açısından stratejik öneme sahip topraklarda bulunan bir
devlette, askerî gücün “caydırıcı” nitelikte olması çok önemlidir. Ülkemizin, uzun yıllardır bir
saldırıya uramamı olmasının en önemli nedenlerinden biri de askerî gücümüzün yeterli
olmasından kaynaklanmaktadır.
Askerî güç, toplumsal yaantının ve devlet olmanın bir gereidir. Yönetim biçimleri ne
olursa olsun bu kural tüm devletler için geçerlidir.
Bu durum, deien oranlarda her devlet için geçerli olduundan denilebilir ki askerî gücü
olmayan devlet olmaz. Askerî gücün yeterlilii, millî varlıın bir güvencesidir. Bu güç,
öncelikle millî varlıa yönelik olası tehlikelere karı “vazgeçiren” bir etkiye sahiptir.
Vazgeçirme, millî savunma politikasında bir kavram olarak, dümanca hareketlere ve
giriimlere karı engel olma amacını taır.
Millî güvenlie yönelik dümanca hareketler birçok ekillerde ortaya çıkar. Bunlar: tehdit,
baskı, bunalım yaratma, müdahale, kıkırtma, terör olayları, bilgi destek harekâtı souk sava
ve sonuçta konvansiyonel sava eklinde belirir. Bu hareketlerle karı karıya gelen
devletlerde balıca güvence, milletin savunma azmiyle birlikte silahlı kuvvetlerinin varlıı ve
gücüdür.
Bu yönüyle askerî gücü, bir güvence olarak nitelemek doru ve yerinde bir tespittir. Silahlı
kuvvetler, sınırlarda ve önemli merkezlerde yerlemi olan kuvvetleriyle bir milletin rahat ve
huzur içerisinde yaamasını salar.
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GENELKURMAY BAKANLII

Türk milletinin barından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü iç ve dı tehditlere karı
Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk lke ve nkılapları’nın koruyucusudur.
Atatürk’ün veciz sözlerinde Türk ordusu, anlamını en güzel ekilde bulur:
“Ordumuz, Türk birliinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliinin
çeliklemi bir ifadesidir.”

ATATÜRK (6 AUSTOS 1929)

“Böyle evlatlara ve öyle evlatlardan oluan ordulara sahip bir millet, elbette hakkını
ve

baımsızlıını

tam

anlamıyla

korumayı

baaracaktır.

baımsızlıından yoksun etmeye kalkımak bo bir hayaldir.”
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Böyle

bir

milleti

“Türkiye Cumhuriyeti sadece iki eye güvenir. Biri millet kararı, dieri en elim ve
güç artlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliini kazanan
ordumuzun kahramanlıı; bu iki eye güvenir. Bu ordular tarihte benzeri görülmemi
kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermitir. anlı zaferler kazanmıtır. Millet ve
memleketin gerçekten minnet ve teekkürüne hak kazanmıtır.”
c) Ekonomik Güç
Devlet, millete karı olan görevlerini yerine getirebilmek için ekonomik güce sahip olmak
zorundadır. Aynı kural aile ve toplum için de geçerlidir. Bir ülkenin, ekonomik gücünün
yüksek olabilmesi için:
* ç ve dı kaynaklarının devamlı ve yeterli olması,
* Kaynakların ilenmesini salayan endüstriyel kapasite, sanayi alt yapısı ve nitelikli
insan gücünün bulunması,
* thalat ve ihracat dengesini salaması,
* Her türlü ulaım (karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu) ve haberleme (uydu,
nternet, televizyon vb. yayınlar) alt yapısını yeterli düzeye getirmesi,
* Çada ekonomik sistemlere (finans yasaları, merkez bankasının güçlülüü, vergi
yasaları ve istisnasız uygulanması) sahip olması,
* Yer altı ve yer üstü zenginliklerini en verimli ekilde kullanması

ve turizm

gelirlerini artırması,
* Teknoloji ve biliimde dünya standartlarına ulaması,
* Dünyadaki pazar payını artırması gerekir.
Millî gücün tüm unsurlarının geliip güçlenmesi için gereken maddi ve parasal ihtiyaçlar,
ekonomik güç tarafından karılanır. Biliyoruz ki ekonomik güç, siyasi gücü destekler. Dı
ilikilerde ekonomik güç ve itibarın derecesi, önemli bir etken olarak ortaya çıkar. Ekonomik
yönden güçlü devletler, hem iç siyasette hem de uluslararası ilikilerde söz sahibi devletlerdir.
Devletler arasındaki birçok sorunda, ekonomik açıdan güçlü devletler çözümleyici rol
oynamaktadırlar. Ekonomik yönden yeterli güce sahip olmayan devletlerde, halkın ekonomik
koullarının da aynı oranda güçsüz olduu açıktır. Devletin ve halkın ekonomik gücünün
zayıf ya da güçlü olması, millî gücü de etkiler. Bu durumda, eitim, maliye, spor vs. tüm
etkinlikler de aynı etkinin içinde yer alır. Etkileme sadece bununla sınırlı kalmaz, askerî güç
de mevcut ekonomik koullardan aynı oranda etkilenir.
Mustafa Kemal ATATÜRK bir sözünde öyle demitir: “Siyasi, askerî zaferler ne kadar
büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler
devamlı olmaz, az zamanda söner.”
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ç) Nüfus Gücü (Demografik Güç)
Bir ülkede yaayan insanların sayısı, nüfus gücünün balıca etkenlerinden birisidir. Ancak
nüfus, devletlerin gücü karılatırılırken sadece sayı bakımından ele alındıında her zaman
avantaj veya dezavantaj olmaz. Nüfusun çokluu, ancak geliim düzeyi bakımından e deer
veya yakın durumdaki devletler arasında bir güçlülük faktörü olabilir. Gelimemi veya az
gelimi ülkelerde, nüfus çokluu ancak kendi durumlarındaki devletler karısında bir anlam
taır. Bir ülkenin besin kaynakları yetersiz ve i olanakları kısıtlı durumda ise nüfus çokluu
her yönden güçsüzlüe neden olmaktadır. Ancak, her ne olursa olsun nüfus, potansiyel bir
güçtür ve bu bakımdan deer taır. Hedefimiz; insanlarımızın eitim, salık, i, emeklilik,
konut gibi ihtiyaçlarının karılanmı olmasıdır. Milletin, çada düünceye sahip, etkili üretim
yapabilen ve vatansever yurtta bilincine ulamı fertlerden oluması arzulanır. Baka bir
deyimle planlı ve programlı bir ekilde geliim salandıkça nüfus da ona paralel biçimde aktif
hâle gelir ve gerçek bir güç ögesine dönüebilir. Nüfus artıının, devletin imkân ve
kabiliyetlerini atıı durumlarda birçok sorunun ortaya çıkacaı da açıktır.
Devletimiz, ekonomik kalkınmasının üzerinde nüfus artıına sahip olduundan bata
eitim, maliye ve isizlik olmak üzere birçok sorun yaamaktadır. Ülkemiz, sahip olduu
genç nüfusu yukarıda sözü edilen sorunları aarak deerlendirebildii taktirde nüfus gücü
açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini alacaktır.
d) Corafi Güç
Bir devletin corafyasına ait canlı-cansız, doal-yapay tüm deerleri, onun millî gücünün
corafi unsurlarını oluturur. Bir ülkenin corafi gücünü etkileyen unsurlar unlardır:
* Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu (dünya corafyasında bulunduu yerin o
ülkeye saladıı fayda ve mahzurlar),
* Ülkenin büyüklüü,
* Doal yapısı, iklimi ve bitki örtüsü,
* Yer altı ve yer üstü zenginlii (yer altı kaynakları, tarihî ve turistik deerleri),
* Topraklarının verimlilii ve su kaynakları,
* Çevresindeki enerji kaynakları ve doal ticaret yolları (stanbul, Çanakkale, Süvey
Kanalı, Balkanlar, Kafkasya, Basra Körfezi ) üzerinde olması.
Ülkenin tarıma elverililii, topraklarının askerî açıdan deeri, corafyasının üzerindeki
kritik noktalar (stanbul ve Çanakkale Boazları - Süvey Kanalı - Pirene Daları vb.), bitki
örtüsü ve iklim, ülkenin tarihî ve turistik deeri de corafi gücün özelliklerindendir. Bu
özellikler, deerleri oranında millî güce katkıda bulunur. Kabul etmek gerekir ki ülkemizin
yarımada oluu, Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunması, zengin bir bitki
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örtüsüne sahip oluu, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin küçümsenmeyecek derecede olması,
ülke topraklarının jeopolitik (corafi gücün unsurlarını içerir) ve jeostratejik (toprakların
askerî açıdan önemi) açılardan çok önemli olması, corafi gücünün millî güce büyük katkısı
anlamına gelmektedir. Bu zenginlik de daha sonraki konularda deineceimiz ülkemizi
devamlı bir hedef hâline getirmi ve büyük sorunlara neden olmutur. Sıraladıımız bu
corafi güç ögelerini çok iyi deerlendirdiimiz takdirde, bölge ve dünya dengelerini
etkileyerek belirleyici bir rol sahibi olacaımız, tüm dünya tarafından bilinmektedir.
e) Bilimsel ve Teknolojik Güç
Millî gücün buraya kadar açıklanan unsurları incelendiinde hemen hemen hepsinin
milletin bilimsel ve teknolojik düzeyinden, dorudan veya dolaylı (siyasi güçte olduu gibi)
biçimde etkilendii ve bu etkinin giderek çoaldıı görülmektedir. Bir ülkenin bilimsel ve
teknolojik gücünün millî güce katkı salaması için:
* Bilimsel ve teknolojik yönde ilerlemeyi salayan aratırma ve gelitirme (AR-GE)
faaliyetlerine önem vermesi,
* Bilgi ve teknoloji üreten personel yetitirmesi,
* Hızlı haberlemenin alt yapısını salaması (uydu haberleme sistemi),
* Bireylere teknik gelimeye uyum salayacak eitimleri vermesi gerekir.
Günümüzde, devletlerin çadalık düzeyleri, bilimsel ve teknolojik alandaki gelimelerine
balıdır.
Bilim ve teknoloji alanlarında çaın gelimelerine ayak uyduramayarak etkin ve yeterli bir
düzeye ulaamayan bir devletin millî gücünün dünya üzerinde etkin olması beklenemez. Bu
durum evrensel ölçüler bakımından onu geri kalmı devletler sınıfına sokar. Bu devletler
büyük topraklara, çok sayıda nüfusa ve zengin doal kaynaklara sahip olsalar hatta bu doal
kaynaklarından büyük gelirler elde ederek sayılı zenginler arasına girseler dahi asla büyük ve
güçlü devlet olamazlar.
Bilim ve teknolojide ilerlemi olarak nitelediimiz devletler, aynı zamanda dünyanın en
gelimi ve güçlü devletleridir. Dolayısıyla, “millî güç” ün en önemli unsurlarından birisi
bilimsel ve teknolojik güçtür. Toplumların, bilgi ve teknoloji üretmeleri yanında, dier
ülkelerdeki gelimeleri de yakından takip ederek dünyaya açılmaları gerekir. Bu durum bir
devletin gelimesinde en önemli koullardan birisidir.
Atatürk, bu konu ile ilgili bir sözünde öyle demitir: “Dünyada her ey için, maddiyat
için, maneviyat için, hayat için, baarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. lim ve
fennin dıında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doru yoldan sapmaktır.”
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f) Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç
Millî varlıın korunmasında ve gelitirilmesinde temel unsur olan insan, bugün de
öneminden hiçbir ey kaybetmemitir. Tekniin ortaya çıkardıı olaanüstü araç ve silahlara
karın, bunları kullanacak olan insan ögesi, yine de millî gücü yönlendirme özelliini
korumaktadır. Tarihsel gelimede, çeitli aamalardan geçerek millet olma düzeyine ulaan
toplumun, psiko-sosyal ve kültürel deerlerle donanması, millî varlıın vazgeçilmez
koullarındandır.
Devletlerin gerçek gücü, vatandaların birlik, beraberlik, sevgi ve saygı ortamında
bütünlemelerinin ve bir millet olarak örgütlü olmalarının baarısına balıdır. Psiko-sosyal ve
kültürel güç: “Toplumu millet yapan birlik ve bütünlük duygusu ile bunları salayan milletin
tarihî birikimi, eitim ve kültür düzeyi, gelenek, hukuk, dil, din, fikir vb. alanlardaki durumu
ve bunlarla ilgili uygulamaların millî güce etkilerini kapsar.”
Sosyo-kültürel güç, bir millete özgü kültürel deerlerin bir sonucu olarak beliren ve
milletçe kalkınma, koruma ve savunma politikasında itici ve yönlendirici nitelii ile millî güç
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bir ülkenin psiko-sosyal ve kültürel gücünün millî güce
katkı salaması için ;
* Sivil toplum kurulularının millî gücü artırmaya yönelik çalıması,
* Toplum fertlerinin, siyasal ve ideolojik görülerinde millî menfaatleri ön planda
tutmaları,
* Toplumun sosyal yapı bütünlüü ve etnik bütünlüünün olması (kültürel deerlerde
ortak düünmek ve hissetmek) ,
* Devletin resmî dilinin etkin ve kurallara uygun olarak kullanılması,
* Toplumun eitiminde etkili olan basın-yayının doru, eksiksiz, tarafsız ve objektif
yayın yaparak millî menfaatleri ön planda tutması,
* Toplumun sosyal ve ahlaki inançlarında bir bütünlüün salanması,
* Toplum fertlerinin tarihî birikiminin, eitim ve kültür düzeyinin yüksek olması,
* Fertlerin birbirinden habersiz ortak menfaatlerini doru deerlendirip, devleti tehdit
edebilecek faaliyetlere karı aynı anda tepki gösterebilmesi (millî refleks),
* Kültür savalarının en youn yaandıı ortamda kültürel yapısını savunacak bilgi
düzeyine ulamı olması gerekir.
Bu gücün deerlendirilmesinde, millî kurumlar (siyasal, sosyal, dinsel ve eitsel nitelikli),
etnik yapı, basın, halkın ideolojik ve dinsel nitelikleri ile sosyal ve ahlaki inançları, millî
birlik ve beraberlik anlayıı, moral ve kültür düzeyi belirleyici faktörlerdir.
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Sosyo-kültürel gücün özelliklerinden biri de psikolojik güçtür. Bundan ötürü bazı
düünürler sosyo-kültürel gücü, sosyo-psikolojik güç olarak da nitelemilerdir. Bu tanımlama,
toplum gücünün daha çok duygusal bir nitelie sahip olmasından kaynaklanır. Bu güçte
düünce, inanç ve davranılar etkilidir. O hâlde, diyebiliriz ki psiko-sosyal ve kültürel güç,
toplumun sahip olduu ve tarihten gelen maddi ve manevi deerlerin o topluma saladıı
güçtür. (Osmanlı–Rus Harbi’nde Erzurum’da Nene Hatun’un, Plevne’de 32.000 mevcuduyla
Gazi Osman Paanın 200.000 mevcutlu Rus Ordusu’na karı koyması, Çanakkale Savaı’nda
Seyit Ali Çavu’un 240 kg’lık top mermisini taıması ve stiklal Harbi’nde cepheye mermi
taıyan Türk kadının çocuunun üzerini örtmek yerine, taıdıı cephaneyi örtmeyi tercih
etmesi vb.) Toplumlar, sahip oldukları bu deerlerin gücü oranında psiko-sosyal ve kültürel
tatmin hissederler ki buna kısmen “moral güç” de diyebiliriz. Psiko-sosyal ve kültürel gücüyle
gurur duyan bir toplumun yapacaı en önemli faaliyet, bu moral gücü “çalıma” ile
birletirerek uygulamaya koymasıdır.
b. Millî Hedef
1) Tanımı
Bir milletin çıkarları, belirlenen hedeflerin gerçekletirilmesiyle salanabilir. Hiç kimse,
hiçbir kurum hedef belirlemeden baarılı olamaz. Belirlenen hedefe ulaılacak yollar
alternatifleri ile planlanır. Deien artlar altında duruma göre deiiklikler yapılarak hedefe
istikrarlı bir ekilde gidilir. millî menfaatler, bu hedeflere ulamayı gerektirir. Millî
politikanın kaynaklandıı millî menfaatler, balı baına somut bir nitelie sahip
olmadıklarından, bunların bazı hedefler hâlinde planlanması gerekir. Hedef; amaç, gaye
anlamına gelir. Bu durumda Millî hedefi öyle açıklayabiliriz: “Bir toplumun millî
menfaatlerini gerçekletirmek amacıyla ulaılması gereken ve ulaıldıktan sonra da
korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaçlarıdır.” Bir dier açıklamaya göre de
“Millî hedef, elde edilmesi hâlinde, millî çıkarların gerçekletirilmesini salayan
sonuçlardır.”
Millî Hedeflerin Nitelikleri:
* Tamamen millî nitelik taımalıdır.
* Sadece bir siyasi gruba, doktrine, ideolojik veya oligarik sınıfa ait olmamalıdır.
* Sadece bir lider, bir hükümdar veya hanedanın hedefi olmamalıdır.
* Devletin varolu nedenine uygun olarak, millî çıkarını salayacak biçim ve nitelikte
olmalıdır.
* Hayallere, aırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı olmalıdır.
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* Millete ramen deil milletin de benimseyecei bir nitelik taımalıdır. Millet ikna
edilmelidir.
* Uluslararası hukuka ve anlamalara uygun olmalıdır.
2) Millî Hedeflerimiz
Siyasi, Sosyal ve Kültürel, Ekonomik ve Askerî hedefler olarak gruplandırılır.
a) Siyasi Hedefler
Türkiye, demokrasinin gerei olan çok partili bir siyasal yaamı, siyasi hedeflerinden birisi
olarak kabul etmitir. Bu hedefin amacı: Kendisini ilk kez resmî olarak 20 Ocak 1921 tarihli
Anayasa’da (Tekîlat-ı Esasiye) gösteren “Egemenlik, kayıtsız artsız milletindir.” ilkesini
gerçekletirmektir. Bu hedef aynı zamanda demokrasi anlamına gelir ki gerçekte de millî
egemenliin bulunduu ülkeler, demokrasi ile yönetilenlerdir.
Siyasi hedeflerimizi öyle sıralayabiliriz:
* Devlet yönetiminde gücün halktan kaynaklanması (Egemenlik, kayıtsız artsız
milletindir.),
* Bireyin doutan sahip olduu inanç özgürlüünü salamak, din ve devlet ilerini
birbirine karıtırmamak,
* Devlet yönetiminin içeride demokratik, dıarıda devletin tam baımsız olmasını
salamak,
* Uluslararası kurulularda etkili ve aktif olarak yeni dünya düzeninde Millî
hedeflerimizden vazgeçmeden yer almaktır.
Demokrasinin en önemli ögelerinden biri laik devlet yapısıdır. Din ve devlet ilerinin ayrı
olarak deerlendirildii,

kiinin inanç özgürlüünün bulunduu ülkemizde laiklik

vazgeçemeyeceimiz temel bir demokratik deerdir. Bugün laik sistemin yerlemedii
ülkelerin durumunun çadalıktan uzak ve demokrasiden yoksun artları, hepimiz tarafından
bilinmektedir.
Türkiye’nin dier bir siyasi hedefi de baımsızlıktır. Atatürk’ün ifadesiyle “Tam
Baımsızlık” aynı zamanda devletin var olma kouludur. Baımsızlıını salayamayan bir
devletin millî hedefler ile millî menfaatlere ulaması da söz konusu deildir. Kısaca
devletimizin siyasi hedefi içeride demokratik, dıarıya karı ise baımsız bir Türkiye’dir.
Günümüzde

teknoloji

ve

haberleme

olanaklarının

hızla

gelimesi

dünyamızı

küresellemeye götürmektedir. Ayrıca, devletler millî menfaatleri dorultusunda siyasi,
ekonomik, askerî birçok ittifaklar da oluturmulardır. Bu nedenlerle, ülkemizin dünyada
kendisinden baka hiçbir devlet yokmu gibi hareket etmesi beklenemez. Aynı ittifak içinde
bulunanlar ortak hareket ederler. Günümüzün en gelimi devletleri bile yalnız hareket
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etmemekte,

ortaklarının

onayıyla

harekete

geçmekte,

karılıklı

fedakârlıklarda

bulunmaktadırlar. Önemli olan, devletlerin aldıkları kararların ve uygulamaların milletin
genel çıkarlarına ters dümemesidir.
b) Sosyal ve Kültürel Hedefler
Tarihte birçok devlet kuran Türk milleti, yaadıı geni corafyada sosyal ve kültürel
birçok zenginlie sahip olmutur. Bugün bu zenginlii sürdüren Türk milleti eitimli, bilgili
ve bilinçli, salık sorunları çözümlenmi, isizlik problemi giderilmi, aynı kültür yapısı
içinde kaynamı bir toplumu gerçekletirme azmindedir. Büyük bir ülkeye ve 40.000’den
fazla yerleim birimine sahip olan Türkiye’de salık, eitim ve dier hizmetleri tam olarak
yapmanın zorluu tahmin edilebilir. Buna ramen devletimiz, 1982 Anayasası’nda belirtilen
“sosyal devlet” olma ve “sosyal adaleti salama” görevini yerine getirmek amacındadır.
Sosyal ve kültürel hedeflerimizi genel olarak öyle sıralayabiliriz :
* Bireylerin salık, eitim, konut ve emeklilik güvencesini salamak,
* Sosyal devlet ve sosyal adalet prensibini eksiksiz uygulamak,
* Bireylerin isizlik problemini gidermek,
* Aynı kültür yapısı içinde, birbiriyle kaynamı ve ortak menfaatlerde kesin kararlı bir
toplum oluturmak,
* Atatürk’ün gösterdii hedef olan “çada medeniyet seviyesi üstüne” ulamak,
* Millî kimlik özelliklerimizi koruyarak teknolojiye açık çada toplum hayatını
yaamaktır.
Zengin bir kültüre sahip olan ülkemizde, bu kültürün yaatılması yanında çada deerlerle
süslenmesi de dier bir hedeftir. Bir milletin ortak deeri olan ve tarihten gelen kültürel
varlıı, o millet tarafından benimsendii ve çada uygulamalarla birletirilebildii ölçüde
önemli bir güç olacaı bilinmelidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, çadalama yolunda hızla
ilerlerken en önemli dayanaklarından biri de yurdun her köesinde görülen ortak kültürüdür.
Bu ortak kültür de üniter devlet yapımızın temel taıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve kültürel hedefi, Atatürk’ün 1933 yılında söyledii u
sözde anlamını en iyi ekilde bulmaktadır: “Millî kültürümüzü, çada medeniyet
seviyesinin üstüne çıkaracaız.”
c) Ekonomik Hedefler
Günümüzde devletlerin gücü ekonomik güçleri ile eit orantılıdır. Ekonomik gücün;
sosyal, askerî, eitim ve dier alanlarda da güçlü olmak anlamına geldii açıktır. Atatürk,
Türkiye için tam baımsız, millî bir ekonomi hedeflemitir. Atatürk’ün, ilkelerinden
devletçilik ilkesi: Devlet ile özel sektörün milletin yararına ekonomik faaliyetlerde
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bulunmasını amaçlamıtır. Bugün Türkiye, bu model ile kalkınmayı amaçlayan ve her türlü
hizmeti vatandaına götüren veya götürülmesini salayan bir devlet olma yolunda
çalımaktadır. Ekonomik hedeflerimizden en önemlilerini öyle sıralayabiliriz:
* Karma ekonomik sistemi salıklı bir ekilde iletmek,
* Denk bütçeyi salamak,
* thalat - ihracat dengesini lehimize gelitirmek,
* Yolsuzluk ve haksız kazanç yollarını ortadan kaldırmak,
* Devletin her türlü hizmetini vatandaa adil olarak götürmek,
* Tükettiinden çok üreten bir millet olmak,
* Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi, insan gücümüzü millî menfaatlerimize en
uygun ekilde deerlendirmek.
ç) Askerî Hedefler
Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduu topraklar, kabul etmek gerekir ki dünyanın en önemli
corafi bölgelerinden birinde yer almaktadır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının zenginlii
yanında, genç, dinamik ve kültürel deerleri yüksek bir topluma sahiptir. Bu avantajları ile
ülkemizin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik açılardan gelecekte bölge ve dünya üzerinde
önemli bir devlet olacaı açıktır. Bundan dolayı, ülkemiz açık ya da gizli birçok iç ve dı
tehditle karı karıya kalmaktadır. Milletin barından çıkan güçlü ve caydırıcı nitelikteki Türk
Silahlı Kuvvetleri, mMillî hedefler açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Askerî
hedeflerimizi öyle sıralayabiliriz :
* ç ve dı tehdit unsurlarını caydıracak özelliklerde bir orduya sahip olmak,
* Ordumuzun, eitimli ve inanmı personelini günümüzün sava teknolojisine göre
yetitirmek,
* Harp sanayisini kendi ihtiyaçlarımızı karılayacak düzeye getirmek,
* Askerî i birlii yaptıımız ve bizden askerî eitim talebinde bulunan ülkelere
yardımcı olmak,
* Devletimizin menfaatleri dorultusunda uluslararası askerî kurulularda yer almak.
c. Millî Menfaatlerimiz
Tanımı
Bir milletin kendi güvenlii, refah ve mutluluu için uluslararası hukuka uygun
olmak artıyla zaruri olduuna inandıı her eye “millî menfaat” denir.
Bilindii gibi millî devlet anlayıı, 18’inci yüzyıldan itibaren genilik kazanmı ve bu
kavramda milletin yarar ve çıkarları devlet idaresinde temel düünceyi oluturmaya
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balamıtır. Devlet yönetimini üstlenen kadrolar, bata millet olmak üzere, millî varlıı güven
içinde refaha ulatırmak konusuna öncelik vermilerdir.
Millî menfaat, millî politikanın yalnız meru deil, aynı zamanda esas sebebidir. Devletin
görevi, millî menfaatleri gerçekletirmektir. Günümüzde, millî menfaatlerimizin ne olduu
sorusuna 1982 Anayasası’nın “Balangıç” bölümüne bakarak cevap verebiliriz:
“Dünya milletler ailesinin eit haklara sahip erefli bir üyesi olarak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar varlıı, refahı, maddi ve manevi mutluluu ile çada
medeniyet düzeyine ulama azmi yönünde,
Millet iradesinin mutlak idare, egemenliin kayıtsız artsız Türk milletine ait olduu
ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kii ve kuruluun, bu Anayasada
gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmi hukuk düzeni dıına
çıkamayacaı...
Hiçbir faaliyetin Türk millî çıkarlarının, Türk varlıının devleti ve ülkesiyle
bölünmezlii esasının, Türklüün tarihî ve manevi deerlerinin, Atatürk milliyetçilii,
ilke ve inkılapları ile medeniyetçiliinin karısında koruma göremeyecei ve laiklik
ilkesinin gerei kutsal din duygularının, devlet ilerine ve politikaya kesinlikle
karıtırılmayacaı...”
Bu çerçevede, millî menfaatlerimizi öyle sıralayabiliriz:
* Hâkimiyetin kayıtsız artsız millete ait olması,
* Devletin ve milletin bölünmez bütünlüü,
* Atatürk lke ve nkılaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi,
* Millî gelirin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak daıtılması,
* Atatürk’ün “Yurtta barı, dünyada barı” prensibine uyulması,
* Toplumda insan hakları ve temel özgürlükler kavram ve artlarının yerletirilmesi,
* Vatandaın can ve mal güvenliinin salanması,
* Milletimizin salık, eitim ve dier hizmetleri tam ve zamanında almasının
salanması,
* ç ve dı tehdit ve tehlikelere karı milletin ve vatanın korunması.
Bu millî menfaatlerin gerçekletirilmesi için millî hedeflere tam olarak ulaılması
gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında devraldıı mirasa oranla çok büyük yollar
kat etmi, Atatürk’ün gösterdii çada uygarlık seviyesi üstüne çıkma hedefinden hiç
sapmamıtır.
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3. Millî Hedefler ve Menfaatler Konusunda Vatandaa Düen Görevler
Aynı topraklarda yaayan, aynı maddi ve manevi deerler etrafında toplanan ve bu nedenle
de ortak çıkarları bulunan milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin en
doal davranı biçimi olacaı açıktır.
Vatandalarımız, Anayasadan kaynaklanan ve çeitli yasalarda yer alan hak ve
özgürlüklerinin takipçisi olduu ve aynı zamanda kendisinin devlete ve topluma karı olan
sorumluluklarını yerine getirdii sürece millî hedeflere erimek kolay olacaı gibi millî
menfaatleri gözetmede de baarılı olacaktır.
Bu kapsamda vatandaa düen görevleri öyle sıralayabiliriz:
* Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek ve vatanda olmanın getirdii
yükümlülükleri (vergi vermek, oy kullanmak, askerlik görevini yapmak ve kanunlara uygun
hareket etmek ) yerine getirmek,
* Anayasanın vatandaa verdii hak ve hürriyetlerin takipçisi olmak,
* Devlet ve millet menfaatlerinin birey menfaatlerinden önce geldii bilincine sahip
olmak,
* Millî kimliimizi yaamak ve yaatmak (dilimizi, sosyal hayat tarzımızı, millî
dayanımamızı ve bizi biz yapan deerlerin yaamasını salamak),
* Türk devletinin dost ve dümanlarını ayırt edebilecek bilince sahip olmak (millî
menfaatlerimize, millî kültürümüze, birlik ve beraberliimize karı sinsice yapılan çalımaları
fark edebilmek),
* Dı güçler ile onların ülkemizdeki i birlikçilerinin toplumumuzda yaratmak
istedikleri kargaa ortamına karı bilinçli (gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olmamak)
olmak.
SORULAR
1. Millî strateji ne demektir?
2. Millî strateji unsurları nelerdir?
3. Millî güç ne demektir?
4. Millî güç unsurları nelerdir ?
5. Siyasi güç ne demektir ?
6. Millî güç unsurlarından askerî gücün Türkiye açısından önemi nedir?
7. Ekonomik güç neden çok önemlidir ?
8. Bilimsel ve teknolojik gücün devletlerin çadalamasındaki önemi nedir?
9. Millî hedef ne demektir ?
10. Millî hedeflerimizi gruplandırınız.
11. Millî menfaat ne demektir ?
12. Millî hedefler ve millî menfaatler konusunda vatandaa düen görevler nelerdir ?
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TÜRKYE’NN KONUMU VE TÜRKYE’YE YÖNELK TEHDTLER
1. Türkiye’nin Konumu
a. Jeopolitik Konum
Jeopolitik kelimesi, ngilizce corafya ve politika kelimelerinin birletirilmesi ile
olumutur. Jeopolitik; bir devletin ülkesi ile millî tarihî, vatandaın millî bilinci, devletin
millî gücü ve dünya devletlerinin politik artlarını ve ilikilerini dikkate alarak millî
politikanın tayin, tespit ve yönetilme esaslarını gösteren bilimdir. Jeopolitik, bir devletin
dı politikasının tayininde corafi unsurlardan faydalanmayı amaçlar.
Jeopolitik konum ise bir devletin dünya corafyasında bulunduu konumundan
dolayı kendisine saladıı avantaj ve dezavantajların hepsine denir.
Türkiye, üç kıtayı birbirine balayan çok önemli jeopolitik konumu ile Avrupa, Asya,
Balkanlar, Kafkasya, Ortadou, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir.

Türkiye’nin günümüzdeki konumu itibarı ile:
* SSCB ve Yugoslavya’nın daılması sonucu yapısal deiikliklere urayan
Balkanlar’a komu olması,
* Etnik çatımalar yanında, zengin tabii kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya’nın
oluturduu corafyanın merkezinde olması,
* 1990’dan bugüne kadar meydana gelen siyasi gelimeler sonucunda, eski Osmanlı
Devleti sınırları içerisinde yer alan bugün 26 baımsız devletin bulunması,
* Hazar ve Orta Asya doal kaynaklarının batıya ulatırılmasında doal bir köprü
oluturması,
* Dünya doal enerji kaynaklarının %70’inin ülkemizin etrafında olması,

134

* Nitelik ve nicelik olarak Avrupa’da ve bölgesinde güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip
olması,
* Karadeniz-Akdeniz deniz yolu ulaımının Türk boazlarına baımlı olması,
* Avrupa’dan Pasifik’e ve Ortadou’ya uzanan geni bir corafyada yer alan ender
demokratik ülkelerden biri olması yönüyle önemli bir konumda bulunmaktadır.
* Jeopolitii oluturan etkenler deien ve deimeyen olmak üzere iki grupta
toplanabilir:
1) Deimeyen etkenler
a) Dünya üzerindeki yeri,
b) Corafi özellikleri (ada, yarımada, kıta, kıta içi ülke olma durumu),
c) Arazinin fiziki yapısı.
2) Deien etkenler
a) Sosyo-kültürel deerler,
b) Ekonomik deerler,
c) Politik deerler,
ç) Askerî deerler,
d) Zaman.
Tarihte Trakya ve Anadolu yarımadalarına hakim olanlar, büyük ve güçlü devletler
kurmular, uluslararası politika, ekonomi ve askerî sahalarda rakiplerine karı üstünlük
salamılardır.
Türkiye, bilindii gibi büyük kısmı Anadolu yarımadasında olmak üzere Anadolu ve
Trakya yarımadalarından meydana gelmitir. Her iki yarımada arasında stanbul BoazıMarmara Denizi-Çanakkale Boazı bulunmaktadır.
Türkiye bu corafi yapısı ile arasında boazlar olan iki yarımadadan meydana gelen
dünyada pek az görülen bir corafi karaktere sahiptir.
Türkiye, Anadolu yarımadası ile Kafkasya ve ran vasıtası ile Orta Asya, Çin, Hindistan ve
Uzakdou’ya; Suriye, Irak vasıtası ile Ortadou ve Afrika’ya açılmaktadır.
Aynı ekilde Türkiye, Trakya yarımadası ile Balkanlar ve Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası
durumundadır. Yani bugün ulaım yollarının tamamlanması durumunda, Çin’den ngiltere’ye
kadar kara ve demir yolu ile kesintisiz ulaım mümkün olmaktadır. Bu ulaım yolu üzerindeki
köprü görevini ülkemiz oluturmaktadır.
Ayrıca bu iki yarımadanın arasındaki, stanbul ve Çanakkale Boazları ile bir bütünlük
tekil eden Marmara Denizi, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz yolu ile dünyaya
açılmalarını salamaktadır.
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Karadeniz’e dökülen Tuna, Don ve Dinyeper Nehirleri gibi büyük nehirler ve bunları dier
nehirlere balayan su kanalları üzerindeki su yolu taımacılıı da dikkate alındıında, stanbul
ve Çanakkale Boazları yalnız Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri deniz yolu ile dünyaya
açılmalarını salamakla kalmamakta, genel olarak Orta Avrupa ile Dou Avrupa’yı deniz
yolu ile dünyanın dier bölgelerine balamaktadır.
Anadolu ve Trakya yarımadalarının üç tarafı deniz olduundan, Türkiye’nin karadan veya
denizden baka güçler tarafından tecriti mümkün deildir. Corafyasının bu özellii,
Türkiye’ye birçok alternatif ekonomik ve siyasi, askerî politikalar uygulayabilme imkânı
vermektedir.
Türkiye, etrafındaki Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz sayesinde deniz yolu ile hiçbir
ülkenin sınırlamasıyla karılamadan deniz aırı ülkelerle her türlü ilikide bulunabilmektedir.
Bugün büyük zenginlik ifade eden turizm deerlerinin varlıı, binlerce yıllık tarihî ve
kültür hazinesi, iklimin elverililii, bitki örtüsü ile yer altı ve yer üstü zenginlikleri, jeopolitik
konum açısından çok az ülkede bulunan bir deere sahiptir. Ayrıca, Sovyetler Birlii’nin
daılmasından sonra kurulan Türk devletleri, ülkemizin jeopolitik önemini daha da
arttırmaktadır. Türkiye, jeopolitik konumundan dolayı önemli bir güce sahiptir. Aynı
zamanda birçok ülkenin gözünü üzerinden eksik etmedii bir ülkedir. Jeopolitik zenginliini
yeteri kadar deerlendirdii taktirde, Türkiye’nin bir dünya gücü olacaı açıktır.
b. Jeostratejik Konum
Jeostrateji kavramı geo ve strateji terimlerinin birlemesinden meydana gelmitir. Geo; yer,
dünya demektir. Strateji ise izlenecek yol anlamındadır.
Jeostrateji, jeopolitikten ayrı olarak corafi unsurların askerî açıdan incelenmesi ve
stratejik sonuçlar çıkarılmasıdır.
Jeostratejik konum, bir corafyanın dünya üzerinde askerî açıdan taıdıı önem
demektir. Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının düüm noktası olarak nitelendirilen
Akdeniz ve Ortadou’nun Dou-Batı ve Kuzey-Güney yönleri üzerinde bir köprü
durumundadır. Bu konumu nedeniyle, farklı özelliklere sahip Avrupa, Asya ve Afrika
ülkelerinin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik çıkarları ülkemiz üzerinde çakımaktadır.
Dier bir ifade ile dünya güç odaklarının her türlü çatımalarındaki çıkarları Türkiye’den
geçmektedir. Hâlen ve gelecekte, potansiyel ve aktif risk alanları olan Balkanlar, Kafkasya,
ran, Ortadou ve Ege sorunları, Türkiye’nin beraber yaamak zorunda olduu jeostratejik bir
ortam oluturmaktadır.
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muhtemel
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millî

menfaatlerimze uygun çözümlere ulaılması için güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olma
zorunluluumuz ortaya çıkmaktadır.
Caydırıcı bir silahlı kuvvet, aynı zamanda barıın da teminatıdır. Çünkü; caydırıcı güç,
farklı emeller besleyen dier tarafın veya tarafların yanlı hesap yapmalarını önler. Bu
gerçein yakın geçmite örnekleri bulunmaktadır.
2. Türkiye’ye Yönelik Tehditler
a. Genel
Tarih boyunca üzerinde birçok medeniyetler kurulan, Avrupa ile Asya arasında siyasi,
sosyal, ekonomik ve kültürel köprü vazifesi gören Anadolu toprakları her çada baka
ülkelerin hedefi olmutur.
Bir ülkede meydana gelen olayların bir takım iç koulları olmakla beraber, Türk tarihine
baktıımızda nedenlerin daha çok dıarıdan kaynaklanan müdahâlelerle ortaya çıktıı
görülmektedir. Örnein, Dou Anadolu’da 1915 yılında yaanan Ermeni isyanları, uzun yıllar
Osmanlı mparatorluu’nun bir tebaası olarak barı içerisinde yaayan Ermeni yurttalarımızı
Rusya ve ngiltere’nin kıkırtmaları sonucunda ortaya çıkmıtır.
Yine 19’uncu yüzyılda güçlü Avrupa devletleri, Osmanlı mparatorluu’nun geni ve
deerli toprakları üzerinde söz sahibi olabilmek için “ark Meselesi”ni ortaya atmılar ve
gayri müslim unsurların çeitli konulardaki haklarını savunma ve güvence altına alma
bahanesiyle imparatorluun iç ilerine karıarak önce zayıflamasında, sonra da parçalanıp yok
olmasında önemli rol oynamılardır.
Yaadıımız tarihsel kesitte dünyamız, küreselleme adı altında: siyasi, sosyal ve güvenlik
balamlarında, büyük bir deiim sürecine girmi bulunmaktadır. Bu aamada dil ve kültür
erozyonu yaratılması yolunda Türkiye üzerinde deiik oyunlar denenmektedir. Örnein, bazı
sözde aydın kesimlerin dilimize yabancı kelimeleri sokma çabaları, dil kuralları dıında
konuma tarzları yaratılması ve bu tür konuma veya hitap tarzlarının film, radyo ve
televizyon programları ile genç nesillere, yani Türkiye’nin gelecei olan sizlere aılanması
çalımaları bu çabalardan bazılarıdır.
Bu deiim süreci içinde, bazı güçlü ülkeler sürece ekil vermeye çalıırken, bazı ülkeler
kendilerine biçilen yolun basit aktörleri olmaktadırlar.
Bu kapsamda stratejik anlamdaki güvenlii, ülkenin dı tehditlere yönelik askerî,
ekonomik, teknolojik, siyasi ve sosyal anlamda aldıı tedbirlerin yanı sıra topyekûn millî
gücün ülke çıkarları yönünde iç ve dı tehditlere karı korunmasına yönelik tüm çalımalar
eklinde tanımlamak mümkündür.
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b. Yıkıcı faaliyetler
Yıkıcı faaliyetlerin genel olarak amacı, mevcut rejimi (laik-demokratik sistemi) silah
zoruyla yıkarak yerine kendi ideolojilerinin hakim olduu bir düzen kurmaktır. Ülkeyi
içeriden yıkmayı amaçlayan yıkıcı faaliyetler, hedeflerine ulaabilmek için stratejilerini
genelde dört safhada (hazırlık, örgütlenme, eylem, iç sava) yürütmektedir. Bu faaliyetlerini,
öncelikli olarak: uyuturucu madde, silah ve insan kaçakçılıından finanse etmektedirler. Bu
örgütler aynı zamanda: baı kampanyaları, yasal olmayan gazete-dergi satıı, aidat toplama,
konser düzenleme gibi faaliyetler ile de gelir elde etmektedirler.
Ülkemizin jeopolitii, uluslararası politika içerisindeki yeri ve konumu, gelien
ekonomisine balı olarak hızla gelien sosyal, kültürel özellikleri itibari ile her dönemde
yıkıcı faaliyetlerin boy hedefi olmu ve ideolojik yayılmacılıın saldırısı ile karı karıya
kalmıtır.
Bu alanda özellikle 1980’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini yıkarak
yerine kendi görüleri dorultusunda bir düzen kurmak amacıyla bir çok yasa dıı örgüt
faaliyette bulunmutur.
c. Bölücü faaliyetler
Ülkemize yönelik devam etmekte olan bölücü tehdidin geçmii iki yüzyıl kadar gerilere
dayanmaktadır. Tarihî süreç içerisinde, emperyalist güçlerin Ortadou bölgesindeki çıkar
stratejilerinin bir uzantısı olarak ortaya çıkan bölücü tehdit, günümüze kadar örgütlenme,
hareket, eylem açısından deiik zaman ve mekânlarda dı dayatmalar ve kendi iç artlarına
uygun olarak süre gelmitir.
Bugün için tehdit olma özellii devam eden ve vatandalarımızdan bir kısmının ayrı bir ırk
ve millet olduu iddiaları ile sürdürülen bölücü faaliyetler Osmanlı mparatorluu’nun
yükselme devri sonlarına doru dı güçlerin gayretleri ile balatılmıtır. Avrupa devletlerinin
bu yöndeki çabaları yalnızca 19’uncu yüzyılın isyanlarını etkilemekle sınırlı kalmamı aynı
zamanda etnik-bölücü örgütlerin oluumunda etkin bir rol oynamıtır.
18 ve 19’uncu yüzyıllarda Batılılar tarafından arkeolog, diplomat, tarihçi, corafyacı, din
adamı gibi çeitli kisveler altında airetler arasında sürdürülen misyoner faaliyetleri ile ekilen
bölücü faaliyetlere yönelik tohumlar fırsat bulduunda yeermeye balamıtır. Bu faaliyetler
neticesinde deiik zamanlarda ortaya çıkan isyanlar devletin gücünün zayıflamasına yol
açmıtır.
Bu isyanlardan en önemlisi olan ve yabancı ülkeler tarafından desteklenen eyh Sait
ayaklanması sonucunda genç Türkiye Cumhuriyeti Misakı Millî sınırları içinde bulunan ve
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Lozan Barı Antlaması’nda çözümü ertelenen Musul-Kerkük bölgesindeki haklarından
vazgeçmek zorunda kalmıtır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 20’nci yüzyılın son çeyrei boyunca mücadele ettii, yabancı
ülkeler tarafından da desteklenen PKK terör örgütü, 27 Kasım 1978 tarihinde kurulmu, 1984
yılında, Eruh ve emdinli baskınlarıyla silahlı eylemlerine balamıtır.
Terör örgütünün asıl ve nihai amacı, bata Türkiye olmak üzere Irak, ran ve Suriye’nin bir
kısım topraklarında balangıçta ülke sınırlarının bütünlüü içerisinde Kürt kimliinin
anayasal olarak tanındıı, federal veya özerk Kürdistan’ı oluturmak, daha sonra sözde
Birleik Demokratik Büyük Kürdistan’ı kurmaktır.
Terör örgütü, bu amaç çerçevesinde ubat 1999’a kadar giritii mücadelede:
* Kadın, çocuk ve yalı ayırımı yapmaksızın vatanda ve güvenlik görevlisi olmak
üzere yaklaık 30.000 kiinin ölümüne sebep olmu,
* Devletin vatandalara hizmet götürdüü araç ve makinaları tahrip etmek suretiyle
Dou ve Güneydou Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasını önlemi,
* Bölge halkına okuma yazma öretebilmek için çırpınan fedakâr öretmenlerimizi
katlederek çocuklarımızın eitim-öretim görmesine engel olmu,
* Devletin hesaplanamayacak kadar büyük miktardaki kaynaklarının halkın refahına
harcanacak yerde boa gitmesine sebep olmutur.
16 ubat 1999 yılında terorist baının yakalanmasıyla askerî alandaki mücadeleyi
kaybettiini anlayan terör örgütü bu sefer hedefine siyasi yollardan ulaabilmek için taktik
deitirmitir.
Bu amaçla, özellikle Dou ve Güneydou Anadolu Bölgesi’nde yaayan ve çeitli
sebeplerle eitim imkânı bulamamı olan vatandalarımızı istismar etmektedir. Terör örgütü;
* Kız veya erkek ayrımı yapmadan eitim çaındaki gençleri zorla örgütün silahlı
unsurları bünyesine katarak onları devlete karı suçlu duruma düürmekte,
* Ayrılıkçılık ve bölücülük yaratarak Türk milletinin millî birlik ruhunu bozmaya
çalımakta,
* Yıllarca devletin hizmetlerinden faydalanmı ve devlete karı görevlerini yerine
getirmi olan sadık halkı her vesileyle devlete karı kıkırtmakta,
* Henüz oyun oynama çaındaki çocukları zorla toplumsal gösterilere katılmaya
zorlayarak onların taze beyinlerine iddeti ve devlete karı itaatsizlik duygusunu
yerletirmekte,
* Tüm bu faaliyetleriyle birlikte bir taraftan da silahlı eylemlerini sürdürmekte ve gene
yabancı devletlerin desteini almaktadır.
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Terör örgütü, 11 Eylül terör olaylarından sonra dünyanın tepkisini çekmemek için
terörle özdeleen adını iki defa deitirmi, ancak bir çok ülke ve kurulu tarafından yeni
adıyla da terör örgütleri listesine alınmıtır.
Adını ne ekilde deitirirse deitirsin insan hayatına kasteden her kurulu bir terör
örgütüdür. Geçmite iledii cinayetlerin ve devlete verdii zararların sorumlusudur.
nsanların huzur ve güven içinde yaama istek ve arzusu, bölgeye götürülen hizmet ve
yatırımlar ile devletin bölge halkına efkatli yaklaımı terör örgütünün bölge halkı üzerindeki
etkinliini kaybetmesini gittikçe hızlandırmaktadır.
ç. rticai faaliyetler
Sözlük anlamı geriye dönmek, yapılan bir yenilii reddederek eskiye dönmeyi istemek,
eskiyi muhafaza etmek olan irtica: Dinî deerlerin istismar edilerek siyasi emellere alet
edilmesi, yanlı düünce ve inanıların din adına halka benimsetilerek mevcut devlet ve
toplum hayatını yıkıp onun yerine daha geri bir düzen kurma amacına yönelik faaliyetlere
verilen ortak isimdir. Bu tanım kapsamına giren faaliyetleri gerçekletiren oluumlar ise
“irticai unsurlar” olarak adlandırılmaktadır. Dini siyasete alet ederek hedeflerine ulamaya
çalıan gruplar devlet düzenini dinî kurallara dayandırmayı, buna göre mevcut düzeni
deitirmeyi esas almıtır. Söz konusu grupların ideolojleri:
* Milliyetçilii reddederek millet yerine ümmeti koymakta,
* Halk iradesini reddetmekte,
* Beeri hukuk yerine, dinî kuralları esas almakla,
* Vatanda yerine kulu, din ve vicdan özgürlüü yerine dinî kuralların esas alındıı,
çadıı bir yaam zorunluluunu dayatmaktadır.
rticai faaliyetlerin ülkemizdeki amacı ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik,
laik, sosyal ve hukuk sistemlerinde dinî kuralları esas kılarak, teokratik düzene dayalı devlet
kurmaktır.
rtica ve laiklik, her ülkenin kendi koullarına göre anlam kazanır. rtica laikliin karıtıdır.
Bir baka deyile irticanın panzehiri laikliktir.
Laiklik; devletin yasama, yürütme ve yargı ilerinin, aklın ve bilimin verilerine
dayandırılarak yürütülmesidir. Dolayısıyla laiklik: Siyasi otoritenin dinî otoriteden ayrılması,
din ve devlet ilerinin birbirinden ayrılması, devlet ilerinde aklın egemenliinin, din ve
vicdan özgürlüünün korunmasıdır. Kiilerin dinî inancından veya inançsızlıından dolayı
baskıya maruz kalmasının önlenmesi ve bunun devlet tarafından güvence altına alınmasıdır.
Laiklik, kesinlikle dinsizlik veya din karıtı deildir.
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Yüzyıllarca “Halk radesini” kendi çıkarları için kullanarak “Halk radesi”ne hakim olmu
din tacirlerinin elinden “Laiklik” ilkesi ile kurtarılan Türk toplumu, çok kısa bir sürede, her
alanda büyük atılımları gerçekletirmi ve nihayet nufusunun çounluu müslüman olan dier
ülkelerle kıyaslandıında; her yönden gelimi örnek bir demokratik laik ve sosyal hukuk
devletine sahip olmutur.
Laiklik; bir yandan din ve mezhep kavgaları ile bölünmü bir ümmetten modern bir millet
yaratırken, dier yandan bu ulusun fertlerini, dinî inanılarında özgür olabilmelerini salamı,
farklı inanılardaki insanlar arasında ayrım yapılmasına engel olmu ve slamiyet’e inanan
Türkiye Cumhuriyeti vatandalarının, tüm slam alemi içinde dinlerini en özgür ve temiz
yaayabilen Müslümanlar olabilmeleri için uygun özgürlük ortamını salamıtır. Ancak;
Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu göz önüne alındıında, irticai hareketlerin
ülkemizi yıpratmak amacıyla özellikle dıarıdan yönlendirilen ve desteklenen faaliyetler
olduu görülmektedir.
rticai hareketler, Osmanlı mparatorluu’nun yenileme çabalarından itibaren balamıtır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde de demokratik ortamın saladıı özgürlüklerden faydalanan irticai
hareketler, insanların dinî duygularını istismar ederek, kendilerinin de kullandıı bu
özgürlükleri yok etmeye çalımaktadırlar.
Atatürk, “Bizi yanlı yöne sevk eden ahıslar, biliniz ki çok kere din perdesine
bürünmülerdir.” diyerek irticanın ne kadar tehlikeli olduunu açıkça ifade etmitir.
Bugün de irticai unsurların, din perdesi altında her alanda Atatürk’e ve onun inkılaplarına
saldırı devam etmektedir. Bugün bizlere düen görev: Atatürk ilkelerine sım sıkı balanarak,
Atatürk’ü iyi anlamak, onun gösterdii hedeflerde ilerlemek, cumhuriyetimizin temel
kazanımı olan laiklii her türlü tehdide karı korumaktır. Unutulmamalıdır ki bu topraklarda
yüz yıllardan beridir yönetime egemen olmak isteyen irtica, bugün olduu gibi gelecekte de
halkımızın masumane dinî inançlarını kullanarak çok farklı yöntemlerle iktidarı ele geçirmeye
çalıacaktır.
3. Devletimize Yönelik Tehditlere Karı Vatandalarımıza Düen Görevler
a. Devlet ve milletimizin gelimesini, zenginlemesini salayan çada, demokratik ve
laik devlet düzenine sahip çıkmak,
b. Türk tarihini iyi bilmek ve geçmiten ders çıkarmak,
c. Türk Gençlii olarak milletimizi ve vatanımızı güçlü, zengin, hayat seviyesi yüksek ve
huzurlu bir Türkiye hâline getirmek için çok çalımak,
ç. Atatürkçülüü iyi örenmek ve günlük hayatımızda kullanmak,
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d. Türkiye’nin gelimesine engel olmak isteyen iç ve dı propaganda ve tehdit odaklarının
amaçlarını bilmek, takip etmek, bu faaliyetlere karı birey olarak bilinçli olmak,
e. Türk dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü çok iyi örenip örnek bir kii olarak
hayatımızda yaatmak,
f. Millî birlik ve beraberlik konusunda Atatürk’ün milliyetçilik ve halkçılık ilkelerini iyi
bilmek ve savunmak,
g. Ülke içinde ve ülke dıında basın yayın kurulularının yayınlarının doru ve yanlılarını
göz önünde bulundurarak ülke menfaatlerinin yanında olanları desteklemek, karısında
olanları fikren reddetmek,
. Hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduunu ve çok çalımak, üretmek gerektiini
bilerek yaamaktır.

SORULAR
1. Türkiye’nin jeopolitik konumunu belirtiniz.
2. Türkiye’nin jeostratejik önemi nedir?
3. Türkiye’ye yönelik tehditleri genel olarak açıklayınız.
4. Yıkıcı faliyetlerin amaçları nelerdir?
5. Yıkıcı faaliyetlere karı ne gibi tedbirler alabiliriz?
6. Bölücü faaliyetler kimler tarafından, nasıl yapılmaktadır?
7. Bölücü faaliyetlerin istismar ettikleri konular nelerdir?
8. rticai faaliyetlerin amacı nedir?
9. rticai faaliyetlerin istismar ettii konular nelerdir?
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