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Giriş 
 

Türkiye, gerek tarihi gerek coğrafyası itibariyle zengin bir askerî tecrü-
beye ve kültüre sahip olduğu halde, stratejik araştırmalar konusunda 

kendinden beklenen ilerlemeyi akademik ve bilimsel düzeyde henüz göstere-
memiştir. Soğuk Savaş sonrasında kurulan ve “stratejik araştırma merkezi” 
diye adlandırılan kurumlar genellikle bir takım dış politika betimlemelerini 
ve komplo açıklamalarını ortaya atmakla sınırlı kalmışlardır. Ancak, kabul 
etmek gerekir ki, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşullarda gerçekleştir-
diği askerî operasyonlar ve bunlarla iç içe giren diplomatik ilişkiler ve giri-
şimler, askerî güç ile siyaseti bütünleştirmektedir. Dünyadaki ve bölgemiz-
deki dönüşüm dinamiği stratejik çalışmaların gelişmesi bakımından verimli 
bir zemin ve fırsat hazırlamaktadır.    

 Ayrıca vurgulamak gerekir ki, son yıllarda, sivil-asker ilişkilerinin 
eskiye oranla daha etkili ve verimli bir iş birliği zemininde sürdürülmesi ve 
emekli subayların Orta Doğu’daki askerî taktikler ve operasyonlar hakkın-
daki görüşlerini medyada dile getirerek tecrübe ve bilgilerini paylaşmaları 
askerî konulara ilgiyi artırmaktadır. Ancak, askerî okulların ders program-
larında stratejik düşünceye ve savaş kuramlarına ne ölçüde ve nasıl yer ve-
rildiği hususu tartışılması gereken bir sorudur. Hatta TSK’da hâkim olan 
savaş ve strateji anlayışının akademik titizlikle tarihi açıdan irdelenmesi, 
yeni bir anlayış geliştirmek açısından son derece yararlı bir başlangıç olacak-
tır. Aslında, Avrupa’daki stratejik kuramlaştırmanın ve ABD’de de bilimsel 
stratejik çalışmaların tarihi çok eskilere gitmez. Avrupa’daki kuramlaştır-
ma, Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları’nın getirdiği askerî ve toplumsal 
değişmeler ile aydınlanma ve aydınlanma karşıtı felsefi düşüncelerin Clau-
sewitz’in zihninde bütünleşmesiyle başlamıştır. ABD’de ise, stratejik araştır-
maların akademik tarihi daha da yenidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve 
sonrasında Avrupa kökenli bilim adamlarının klasik gerçekçiliği Uluslara-
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rası İlişkiler müfredatına dahil etmeleriyle ve bazı düşünce kuruluşlarında, 
özellikle RAND Corporation’da, nükleer strateji ve sınırlı savaş kuramları-
nın Soğuk Savaş şartlarında gelişmesiyle başladığını biliyoruz. Bu iki örnek 
bize, stratejik araştırmaların bölgesel ve küresel dönüşümlerin ortaya çıkart-
tığı tarihsel bağlamlarda geliştiğini hatırlatmaktadır. Verdiğim bu örnekler-
den önce, elbette askerî düşünce ve uygulamalar mevcuttu. Aydınlanma ile 
matematik denklemler ve hendese gibi bilimsel yöntemler askerî alanlara, 
özellikle taktik ve harekât düzeylerinde, değerli katkılar yapmışlardı ve yap-
maya devam ediyorlardı.

“Strateji” sözcüğünün anlamı tarihte önemli ölçüde değişikliğe uğ-
ramıştır. Zamanımızdaki anlamı ise, teşkilatlanmış şiddet uygulaması 
veya tehdidi ile siyasi amaçlar (veya siyaset) arasındaki irtibat (köprü) ola-
rak anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle strateji, askerî gücü siyasi etkinliğe 
çeviren süreçtir.  Stratejik sorunlar siyaset ile savaşın operatif katmanı ara-
sındaki kırılma hattı üzerinde yer alır. Bu tür bağlantıyı kuran tanımlamalar 
yakın bir geçmişe kadar mümkün olmamıştı. Fakat yine de, kadim medeni-
yetlerden beri, toplulukların ve devletlerin yöneticileri söz konusu köprüyü 
kurarak akıl yürütmüşler, savaş planları yapmışlar ve bu planları uygula-
mışlardır. Tüm bu kararları, hazırlıkları ve eylemleri “strateji” sözcüğünü 
kullanmadan ya da o sözcüğe veya türevlerine zamanımızdakinden başka 
anlamlar yükleyerek hayata geçirmişlerdir. Buna rağmen, stratejik akıl yü-
rütme uygulamada daima var olmuş, fakat kavramlaştırma ve kuramlaştır-
ma Clausewitz’in çalışmaları sayesinde 19. yüzyılın ilk on yıllarında müm-
kün olabilmiştir. 

Soğuk Savaş’tan sonra, uluslararası sistemdeki radikal değişmeler pek 
çok ülkede silahlı kuvvetlerin yeniden teşkilatlanmasını ve savunma stra-
tejilerinin yeniden planlanmasını zorunlu kılmıştır. Yeni tehditlerin ortaya 
çıkması ve savaşın doğasının olmasa bile, özelliklerinin büyük ölçüde değiş-
mesi yeni bir paradigma ve kavramlaştırma ihtiyacını gündeme getirmiştir.  
Aynı hususlar NATO bünyesinde de tartışılmış ve yeni yapısal düzenleme-
lere, strateji ve doktrin değişikliklerine yol açmıştır. NATO bünyesindeki 
reformlar büyük ölçüde kurumsal ve doktrinsel düzeyde kalmış ve ittifak 
kendinden beklenen etkinliği gösterememiştir.    

 Tüm bu değişikliklerin ötesinde, küresel sistemin yanında bölgesel 
sistemlerin de büyük önem ve ağırlık kazanmasına tanık oluyoruz. Orta 
Doğu’da olduğu gibi, eski süper güçlerin bölgeler üzerindeki kontrollerinin 
giderek azaldığını ve buna mukabil orta büyüklükteki bölgesel devletlerin 
ve devlet olmayan birimlerin etkilerinin artmakta olduğunu gözlemlemekte-
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yiz. Ayrıca, orta büyüklükteki devletlerin küresel sistem içinde halen sahip 
olduklarından daha yüksek bir statü arayışı içine girerek silahlı kuvvetlerine 
yeni roller ve görevler vermeleri yaşamakta olduğumuz dönüşümün temel 
özelliklerinden biri haline gelmiştir.

 Savaşların değişen özelliklerine gelince, konvansiyonel askerî kuvvet-
ler arasındaki çatışmalar ve karşılıklı tehditler devam ederken, terör örgütle-
ri de savaşlara taraf olabilmektedirler. Hatta Irak ve Suriye’de tanık olduğu-
muz gibi, devletler meşru ve geleneksel müttefiklerine karşı terör örgütleriyle 
ittifak etmekte beis görmemektedirler. Bu gibi durumlar zaten doğası itiba-
riyle belirsizliklerle sakatlanan savunma stratejilerini, konvansiyonel ittifak 
ilişkilerini ve terörist örgütlerle mücadeleyi son derece karmaşık, her zaman-
dakinden daha çok bilinmeyenli ve düz mantıkla anlaşılması imkânsız bir 
denklem haline getirmektedir. Bu noktada anahtar sorun, sadece değişken-
lerin sayılarının artması ve alışık olmadığımız şekilde tuhaflaşmaları değil, 
aynı zamanda henüz kavramlaştıramadığımız sistemik bir bütünlükle nasıl 
hemhal olacaklarıdır? 

Başka bir zorluk da taktik ve operasyonel askerî hedeflerin elde 
edilmesinden çok, dışta ve içte siyasi süreçlerin kontrol altına alınmasında 
kendini göstermektedir. Bu durum siyasi yönlendirmenin tarihin diğer dö-
nemlerindekinden daha gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Sadece savunma 
stratejisinin planlanmasında değil, yani doğal olarak siyasetin en öncelikli ve 
gerekli olduğu alanda değil, aynı zamanda operatif ve hatta taktik alanlarda 
dahi siyasi sivil otoritenin yönlendirmelerinin (belki de daha uygun bir de-
yişle sivil-asker işbirliğinin) kapsamının genişletilmesine de tanık oluyoruz. 
Aslında, her ülkede ve her dönemde az veya çok ortaya çıkan bu sorunun 
Türkiye koşullarında nasıl üstesinden gelebiliriz? En etkili ve verimli siya-
si-askerî dengeye nasıl ulaşabiliriz? 

Günümüzdeki savaşlar, bir taraftan modernite öncesi ortamlarda yer 
alırken, diğer taraftan modern ve post-modern yöntemlerin, değerlerin ve 
normların uygulandığı ortamlarda sürdürülmektedir. Her iki ortamın ya 
da farklı coğrafyaların çoğu zaman birbirinden etkilenerek iç içe girdiği de 
özellikle “büyük stratejiler” tasarlanırken, üzerinde durulması gereken bir 
gerçektir.  Bu bağlamda ırkçılık, aşırı milliyetçilik, mezhepçilik, aşiretçilik 
gibi bağlar ve kimlikler öne çıkarken, ahlak, insani yardım, adalet, insan 
hakları, savaş hukuku gibi değerler de siyasi ve hukuki meşruiyet normları 
olarak etkilerini azaltarak devam ettirmektedirler. Bunların hangilerini nasıl 
ve ne ölçüde strateji kültürümüzün özellikleri olarak benimsemeliyiz, sorusu 
ister istemez karşımıza çıkmaktadır.
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 Stratejik araştırmalarda çoğu zaman unutulan bir husus da günü-
müzdeki savaşların nükleer bir dünyada yer almasıdır. ABD ve Rusya bir 
nükleer savaşta tüm insanlığı tamamen ortadan kaldıracak kapasitede nük-
leer başlığa ve gönderme araçlarına sahip olmaya devam etmektedirler. Bu 
ülkeler bölgesel savaşlarda aktif rol almayı ve bu savaşları kendi kontrolle-
rinde sürdürmeyi istemektedirler. Aynı zamanda, uzlaşamadıkları takdirde 
bölgesel savaşların nükleer tırmanmaya sebep olacağının idraki ve korkusu 
içindedirler. Bu endişe Soğuk Savaş'ta olduğu gibi bugün de geçerliliğini sür-
dürmektedir ve bölgesel savaşların sınırlı kalmasını sağlayan en önemli fak-
tör olarak devam etmektedir. Orta Doğu’da tanık olduğumuz gibi, bu du-
rum siyasi söylemlerle gerçek siyasi süreçler arasındaki irtibatı büyük ölçüde 
sakatlayarak stratejik belirsizlikleri güçlendirmektedir.  Bu sorun, nükleer 
silahlara sahip bir devlet olsun veya olmasın her ülkenin güvenliğini ilgilen-
dirmektedir. Türkiye gibi nükleer silahlara sahip olmayan bir bölge devleti 
kendi çıkarlarını korumak için bölgede askerî kuvvete başvurmak zorunda 
kalırken nükleer savaş riskini tırmandırmamak için nasıl bir strateji geliştir-
melidir?  Genellikle orta büyüklükteki devletler bu sorunun neresindedir?  
Bugünkü durum Soğuk Savaş ile nasıl kıyaslanabilir?  

 Düşman merkezli savaş anlayışı devam etmekle birlikte insan ve halk 
merkezli anlayış da yeni savaşlarda öne çıkmaktadır. Coğrafi ve topoğrafik 
terimlerle açıklanan “cephe” ve “ağırlık merkezi” gibi nesnel içerikli kav-
ramlar melez savaşlarda geçerliğini sürdürmekle birlikte zamanımızın gayri-
nizami savaşlarında ve terörizmle mücadele operasyonlarında toplumsal ve 
psikolojik kavramlarla açıklanmaktadır. “Halkın aklını ve kalbini kazan-
mak”, sivillere zarar vermemek her düzeyde (taktik, operatif, stratejik ve 
siyasi) bir amaç ve ahlaki bir düstur haline gelmektedir. Bu düstur, askerî 
operasyonların meşruiyetini artırmasına rağmen, uygulanmada gereken iti-
barı görmemektedir.  

 Askerî uzmanlar ve bilim insanlarınca geliştirilen “yüksek teknoloji, 
akıllı mühimmat, istihbarat ve iletişim, siber savaş ve askerî işlerde devrim” 
gibi anlatılar savaşın, salt aklî (rasyonel) bir etkinliğe dönüştüğünü telkin 
etmektedir. Bu teknolojik gelişmelerin stratejik planlamayı, savaş öncesi ha-
zırlıkları ve uygulamaları her düzeyde bilimsel ve kusursuz hale getirdiği ve 
savaşın gidişatını ve sonucunu öngörülebilir kıldığı iddia edilmektedir. Bu 
tür kategorik iddialar, teknolojiyi “romantikleştirmektedir”. Mesela, Viet-
nam’da ve Orta Doğu’da meydana gelen olaylar bu tür iddiaların bir yanılgı 
olduğunu açıklıkla göstermiştir. Kaldı ki, teknolojik üstünlüğe gereğinden 
fazla güvenmek, savaşı tarihi-toplumsal-siyasal bağlamından uzaklaştırarak 
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vahim hatalara zemin hazırlamaktadır. Ancak kabul etmek gerekir ki, yük-
sek teknolojik gelişmeler konvansiyonel ve melez savaşların özellikle taktik 
ve operatif düzeylerinde sonuçları önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Fakat, 
manevi faktörlerin etkisi de her savaşta olduğu gibi devam etmektedir. Kaldı 
ki, operatif ve taktik düzeylerde dahi teknolojik bakımdan zayıf taraflar da 
kendilerine uygun teknolojileri kolayca elde edip kullanabilmektedirler.

 Yeni savaşlarda “zafer” kavramı muğlaklaşmıştır. Savaş, kesintiler-
le, diplomasiyle ve algı operasyonlarıyla, barış döneminde bile devam ede-
bilmektedir. Taraflardan hiçbiri karşı tarafı tamamen kısa sürede silahtan 
arındıramamakta, teslim alamamaktadır. Karşı tarafın iradesini tamamen 
kırmak mümkün olamamaktadır.  Uzun süre devam eden operasyonlardan 
sonra ekonomiyi, siyaseti ve toplumsal yıkımı yeniden inşa faaliyeti başla-
maktadır. Siyasi amacın tamamını gerçekleştirmek her zaman mümkün ol-
mamaktadır. Savaşın sonucunu “zafer” sözcüğü yerine “başarılı bir sonuç” 
veya” ne ölçüde başarılı?” sözcükleriyle ifade etmek daha doğru ve gerçekçi 
bir değerlendirme olarak kabul edilmelidir.

 Yukarıdaki paragraflarda sunulan tespitler strateji düşüncesinin ele 
alabileceği konuları belirlemektedir, fakat tüketici bir konular listesi de-
ğildir.  Bazı paragraflardaki görüşler kesin ifadeler şeklindeki bir üslupla 
kaleme alınırken, bazıları da sorular şeklinde ifade edilmiştir. Aslında, bu 
ifadeler arasında hiçbir öncelik ve önem farkı gözetilmemelidir. Sunulan gö-
rüşlerin hepsi tartışmaya açıktır. Amaç hem dünyadaki hem bölgemizdeki 
siyasi-stratejik değişmeleri, (operatif ve taktik dahil) tüm yönleriyle araş-
tırarak açıklığa kavuşturmak ve ayrı ayrı her unsurun irdelenmesiyle elde 
edeceğimiz bulguları yeni bir savaş ve strateji kuramı içinde bütünleştirmek 
ve arkadan gelecek stratejik çalışmalar için akademik ve bilimsel bir zemin 
hazırlamaktır. Türkiye’nin ve bölgenin böyle bir öncü çalışmaya ihtiyacı ol-
duğuna inanıyoruz. 

Ortak kitabımız dört bölümden meydana geliyor. Birinci ve İkinci 
Bölümler strateji teriminin değişik kavramlaştırmaları üzerinde duruyor. 
Klasik ve dar anlamdaki askerî strateji tarihi bir bakış açısıyla incelenirken, 
işletme yönetimindeki strateji ile ulusal strateji arasındaki kavramsal ve uy-
gulamalı ilişkiler de araştırılmaktadır. Ayrıca, Clausewitzçi bir bakış açısıyla 
klasik stratejinin iki kavramı, “sürtünme” (friction) ve “deha” kavramları 
ve bu kavramların stratejinin oluşması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bi-
rinci Bölümde, Soğuk Savaş’tan sonraki dünyayı biraz daha iyi anlamamıza 
yardımcı olacak bir strateji türünü de yani “Büyük Strateji”yi de içermek-
tedir. Büyük Strateji konusunu ele alan yazılar başlıca şu sorunların üzerin-
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de durmaktadır: Büyük strateji tarihte ve zamanımızda nasıl gelişmiştir ve 
gelişmektedir? Bu kavramın ayırıcı vasıfları nelerdir? Özellikle Türkiye ve 
diğer orta boy devletler için alternatif stratejiler ve öneriler neler olabilir? 
Bu konuda “Yumuşak Güç”ün rolü nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nde “Milli 
Güvenlik” ve “Milli Strateji” kavramları nasıl gelişmiştir?

 “Strateji ve Politika Etkileşimi” başlığını taşıyan Üçüncü Bölüm’de, 
Türkiye’nin de içinde olduğu üç özel uygulama ele alınıyor. Bu makalelerde 
“Siyasetin Önceliği”nin nasıl ve ne ölçüde uygulandığını yakından görme 
fırsatını buluyoruz.

 Dördüncü Bölüm, Türkiye’de ve genel olarak askerî düşüncenin ve 
stratejinin öğretimi ile ilgilidir. Bu geniş alan nereye kadar öğretilebilir? Bir 
takım zorunlu kurallar ve doktrinler mi, yoksa akıl yürütme yöntemleri mi 
öğretilmelidir? Veya her ikisi de mi?

Ali L. Karaosmanoğlu - Ersel Aydınlı
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