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BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ, G-8, NATO ZİRVESİ: NASIL OKUNABİLİR? 

Tolga BİLENER* 

 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, ABD’nin tek süper güç ve uluslararası sistemin belirleyici 

oyuncusu olarak ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. ABD’nin dış politikasını 

oluştururken gözettiği temel kaygı, bu konumunu sürdürmek ve güçlendirmektir. Bu 

kapsamda ekonomik, siyasal ve askeri alanlarda sürdürdüğü üstünlüğünü destekleyecek yeni 

girişimlerde bulunmuş veya mevcut girişimlerini  dönüştürerek yeni dönemin ihtiyaçlarına 

uygun hale getirmiştir. ABD bu tür faaliyetlere girerken, kendisine karşı oluşabilecek 

ittifakların ve kendisini durdurabilecek güçlerin önünü kesmeyi temel çaba olarak  belirlemiş, 

belirli çıkar alanları üzerinde doğrudan etkili olmak yönündeki kararlılığını pek çok kez 

ortaya koymuştur. Bu doğrultuda çok taraflı girişimlerden vazgeçmemekle birlikte, 

gerektiğinde tek başına davranmaktan da hiçbir zaman kaçınmamıştır.  

 

Kendi politikalarına karşı yükselen tepkilerin ulusal güvenliğini  doğrudan tehdit ettiğini 

gören ABD, bu algılamayı temel alarak bir dış politika oluşturma yoluna girmiştir1. Bu 

politikanın, her ne kadar her biri diğerleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olsa da, kabaca üç ayrı 

boyutu olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, siyasal-ideolojik boyuttur. Komünizm’in, 

ABD’nin savunduğu ekonomik ve siyasal liberalizm karşısındaki rakip ideoloji niteliğini 

yitirmesinin ardından, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının tartışmasız biçimde ortaya koyduğu 

gibi bu boşluğu radikal İslamcı akımlar doldurmuştur.  

 

            Uluslararası sistemdeki değişimi hızlandıran 11 Eylül saldırılarının ardından, bir 

yandan bu eylemleri gerçekleştirenleri ve destekleyenleri yok etme amaçlı Afganistan 

operasyonuna girişen ABD, öte yandan kendisine yönelen bu hareketin ideolojik arka planını 

çökertmek üzere sorunun kaynağı olarak görülen Ortadoğu üzerine eğilme kararlılığını ortaya 

koymuştur. ABD, “uluslararası terörle mücadele ve demokrasinin yaygınlaştırılması”nı 

küresel strateji olarak benimsemiştir. 

 

            Esasen Ortadoğu geçmişten beri uluslararası siyasetin temel çatışma alanlarından 

biridir ve stratejik konumu ile sahip olduğu doğal kaynaklar nedeniyle tarih boyunca büyük 
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güçlerin denetimleri altına almaya çalıştıkları bir bölge olagelmiştir. ABD de bölgedeki 

çıkarlarını “yaşamsal” olarak tanımlamaktadır2. 

 

           Filistin-İsrail çatışması, Arap dünyasındaki mevcut rejimlerin niteliği, petrol gelirinin 

toplumun değişik katmanları arasındaki eşitsiz dağılımı gibi  pek çok sorunun birikmesiyle 

beraber yaygınlaşan umutsuzluk ortamının, Ortadoğu’da her türlü radikal akımın gelişmesine 

izin veren elverişli bir arka plan yarattığı ortadadır. 

 

            ABD bu yeni dönemde Filistin-İsrail sorununun çözülmesi için doğrudan devreye 

girmiş, 30 Nisan 2003’te açıkladığı “Yol Haritası” ile nasıl bir siyasal çözüm istediğini ortaya 

koymuş3, sorunun askerî boyutunun çözümünü ise İsrail’e emanet etmiştir. İsrail’in Hamas 

liderlerine karşı giriştiği son eylemler de Ortadoğu’da faaliyet gösteren radikal örgütlerin 

ortadan kaldırılması projesinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.  

 

2003 yılında girişilen Irak Savaşı da, Afganistan’la başlayan bir sürecin devamı olarak, 

ABD’nin bu coğrafyaya verdiği önemi ortaya koymuş, bölgede ne türden  bir değişim 

istediğini, bu değişimin kurallarını kendisinin koyduğunu ve bunları gerekirse tek başına 

hayata geçireceğini tartışmasız bir biçimde kanıtlamıştır. 

 

ABD’nin bu çerçevede gündeme getirdiği “Büyük Ortadoğu Projesi”, geniş kapsamlı ve 

uzun vadeli bir projedir. Bu projenin temel amacı, Ortadoğu’yu, şu veya bu yöntemle, 

demokratik rejimlerle donatmak ve böylelikle huzursuzluk kaynağı olarak görülen bu bölgeyi 

siyasal ve toplumsal değişim ile barışlandırmaktır. Böylelikle ABD, dost ve demokratik 

hükümetler aracılığıyla yaşamsal önem taşıyan bu bölge üzerindeki denetimini sürdürmek ve 

kendisine karşı yönelen küresel bir tehdit olarak algıladığı uluslararası terörün kaynağını 

kurutmak amacı gütmektedir.  Ortadoğu’da bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması girişimleri 

de, küresel stratejinin ekonomik ayağıyla bağlantı kurmaktadır. 

 

                                                             
2 Zbigniew Brzezinski, Lee Hamilton ve Richard Lugar, Foreign Policy into the 21st Century: The U.S. 
Leadership Challenge, CSIS, Washington D.C., 1996, s. 18. 
3 “Yol Haritası”, 2005 yılına kadar bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngörmekte ve bu noktaya üç 
aşamada ulaşılmasını tasarlamaktadır. Bu amaçla Filistin tarafı yeni bir siyasal yapılanma süreci içine girmeli, 
İsrail ise Mart 2001’den itibaren kurduğu kolonileri boşaltmalıdır. Pascal Boniface, L’Année Stratégique 2004, 
L’Etudiant/IRIS, Paris, 2003, s. 352. 
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ABD’nin temel dış politika tercihlerinin ekonomik ayağı, esasen İkinci Dünya 

Savaşı’nın ertesinde kurulan ve daha sonra çeşitlendirilen, uluslararası ekonomik kuruluşlar 

tarafından desteklenmektedir. Ancak bu politikalara karşı bir tepki oluştuğu da ortadadır.  

 

Son yıllarda, ekonomik içerikli her türlü uluslararası toplantının yapıldığı kentlerde, 

eşzamanlı olarak altermondialist protesto gösterilerinin yapılması bunun bir göstergesidir. Bu 

türden toplantıların en önemlilerinden biri, 1975 yılından bu yana, dünyanın en sanayileşmiş 

devletlerinin liderlerini her yıl bir araya getiren G-8 zirveleridir4. 8-10 Haziran 2004’te, 

Washington D.C.’de otuzuncu toplantısını yapacak olan G-8, her türlü ekonomik ve siyasal 

sorunun tartışıldığı, uluslararası siyasetin en önemli platformlarından biridir.  

 

G-8, gelişmekte olan ülkeler ile yükselen pazarların desteklenmesi amacıyla ve Rus-

Asya krizleri ardından dünya ekonomileri arasındaki eşgüdümü arttırmak maksadıyla, 1999 

yılında  G-20 isminde bir oluşum ortaya koymuştur5.  G-8, bir karar organı değil, bir tartışma 

ortamıdır. Gözetilen amaçlardan biri, uluslararası ekonomik ve malî düzene istikrar 

kazandırılıp küreselleşmenin olumsuz yanlarının mümkün olduğunca törpülenmesi, böylelikle 

küresel düzeyde uygulanan ekonomik politikalara yönelmiş tepkinin azaltılması, 

eşitsizliklerin ortadan kaldırılıp fakirleşmenin giderilmesidir. Böylelikle, küresel  düzeyde 

siyasal istikrarın da yakalanması amaçlanmaktadır. 

 

Siyasal ve ekonomik boyut kadar ön planda olan üçüncü boyut ise askerîdir ve bu 

boyutun kurumsallaştığı yer, 1949 yılında kurulan NATO’dur. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin 

ardından NATO, gelişimini sürdürmüş ve 1999 yılında bünyesine Çek Cumhuriyeti, 

Macaristan ve  Polonya’yı, 2004 yılında ise Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya, 

Romanya ve Bulgaristan’ı katarak 26 üyeli bir  örgüt haline dönüşmüştür.  Bir savunma 

örgütü olarak kurulan NATO, Soğuk Savaş ertesi güvenlik örgütü boyutu da kazanmıştır ve 

Avrupa ile Kuzey Amerikalı aktörlerin, ortak güvenlik ve savunma stratejilerinin bulunduğu 

varsayımına dayanmaktadır6. 

 

                                                             
4  1975 yılında ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İtalya’nın oluşturduğu gruba 1976’da 
Kanada’nın da katılımıyla G-7 adı verilmiş, 1998’de Rusya’nın katılımı ile oluşumun adı G-8 olarak değişmiştir. 
5  G-20, G-8 üyeleri dışında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 gelişmekte olan ülke, ayrıca AB ve 
IMF/Dünya Bankası temsilcilerinden oluşmaktadır. Philippe Moreau Defarges, “G-8: Quel bilan? Quel avenir?”, 
Questions Internationales, no: 5, Ocak-Şubat 2004, s. 101. 
6 Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, s. 232. 
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Bu iki genişleme dalgası ile Soğuk Savaş dönemindeki düşmanların artık müttefik 

oldukları kesin bir biçimde ortaya konmuş ve NATO,  eski Sovyet coğrafyasına dahi 

uzanmıştır. Dikkat çekici olan, NATO’ya katılan devletlerin aynı zamanda AB adayı olmaları, 

ancak NATO üyeliklerinin daha önce gerçekleşmiş olmasıdır. Bu olgunun önemi, AB’nin, 

NATO’dan bağımsız bir Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nı gündeme getirdiği 

düşünüldüğünde ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu dönemde, NATO’nun “alan dışı müdahale” kavramını geliştirmesi, bu örgütün, 

ABD’nin küresel politikalarının askeri ayağı olarak düşünüldüğünü de göstermektedir. 12 

Eylül 2001 tarihinde NATO, ABD’ye yönelik terör saldırılarını, kurucu antlaşmasının 5. 

maddesi çerçevesinde değerlendirmiş ve bu saldırıları üyelerinin tamamına yönelik olarak 

kabul etmiştir. NATO, Ağustos 2003’te, Afganistan’da görev yapmakta olan ISAF güçlerinin 

komutasını da devralarak tarihindeki ilk alan dışı misyonunu başlatmıştır. Öte yandan, 

uluslararası terörle mücadele kapsamında, ABD askerlerinin Pakistan, Gürcistan, Kırgızistan, 

Özbekistan ve Tacikistan’a yerleştiğini de hatırlamak gerekmektedir. Haritaya bakıldığında, 

bu ülkelerin “Büyük Orta Doğu”nun etrafında yer aldığını görmek zor değildir. 

 

Sözü edilen tüm bu siyasal, ekonomik ve askeri boyutlar, birbirinden ayrı gibi 

görünseler de, küresel bir politikalar bütünün parçalarını oluşturmaktadırlar. 28-29 Haziran 

2004’te yapılacak olan NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine İstanbul’da ev sahipliği 

yapacak olan Türkiye, NATO üyeliği, AB adaylığı ve buna bağlı diğer sorunlar, Irak krizi, 

İsrail ile olan ilişkiler, 15-20 Kasım 2003 terör saldırıları, Orta Asya ve Kafkasya’daki doğal 

kaynakların nakli sorunları birlikte düşünüldüğünde sözü edilen boyutların çakıştığı bir 

noktada bulunmakta  ve oynayabileceği değişik  roller ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 


