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Giriş 

Üç yıldan bu yana devam eden ve hala ufukta çözülebilir bir perspektif görülemeyen küresel 

ekonomik kriz, global ölçekte son derece ciddi jeopolitik çalkantılar yaratmaya başlamıştır. 

Bu çalkantıların bölgesel, kıtasal veya global bir savaşa dönüşme olasılığı giderek yükseliyor. 

Üstelik bu yaklaşımları destekleyen bilimsel ve ideolojik öngürüler de birbiri ardına geliyor. 

2010 yılında ekonomik krizin konuşulduğu bir toplantıda Nobel ödüllü Profesör Paul 

Krugman ( Demokrat)
1
 ve Profesör Martin Feldstein (Cumhuriyetçi)

2
  karşıt siyasi görüşlerine 

rağmen, kimseye savaş açmaya niyetimiz olduğunu sanmıyorum, ama bize II. Dünya 

Savaşı’na benzer  bir mali genişleme gerekiyor saptamasında birleşmişlerdi.
3
 Dünya 

liderleri ekonomik kriz yüzünden, dünya siyasal istikrarının temelini teşkil eden bölgesel ve 

global güç dengelerini sağlamakta zorlanmaktadırlar. Özellikle Çin’in Afrika, Latin Amerika, 

Orta Asya ve Pasifik bölgesindeki siyasi ve ekonomik yükselişini ABD ve Avrupa global bir 

tehdit olarak algılamaktadır. Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İrlanda’nın ekonomik 

sorunlarını bile çözmekten aciz kalan Avrupa, içi boş bir siyasi güç görünümü vermektedir.  

Bu istikrarsız ortam, bir kısım devletler ve güçlere kendi çıkarlarını gerçekleştirme imkanı 

sağlayabilir. Yaklaşık 12.5 trilyon dolar borcu olan ABD’nin bu borcunu mevcut ekonomik 

sistem içinde ödemesi zor gözüküyor.  Libya ile başlayan sıcak savaşın Ortadoğu’ya yayılma 

riski giderek yükseliyor. Mikro ölçekte yükselen gıda ve petrol fiyatlarının tetiklediği halk 

hareketleri, küresel ve bölgesel güç merkezleri tarafından stratejik çıkarlar için istismar 

ediliyor. Küresel kriz, özellikle İkinci Dünya Savaşı öncesine benzer bir ortam yaratmış 

durumda. Dünya ekonomik ve para gücünü temsil eden ABD, temerrüd veya savaş 

seçenekleri arasına sıkıştırılmış bir izlenim veriyor. Diğer taraftan Amerikan halkı korku 

stratejisi ile olası savaşlara hazırlanıyor ve Amerikan halkının politik sisteme bağlılığı devam 
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ettirilmeye çalışılıyor. MÖ 5. Yüzyılda Çinli filozof Shan Yan şöyle bir öngörüde 

bulunmuştu: Güçlü bir millet savaşa girdiğinde halkını birleştirir ve devleti daha da 

güçlendirir. Güçlü ülke barıştayken halkı gevşer ve üstünlüğünü kaybeder. İki bin yıl 

sonra ABD’li siyaset bilimci Samuel Huntington, 2004’de yayımlanan Biz Kimiz: 

Amerika’nın Ulusal Kimlik Arayışı  adlı  kitabında benzer öngörülerde bulunmaktadır: 

Amerikalılar ülkelerinin risk altında olduğuna inandıkları müddetçe ulusal kimlik güçlü 

olacaktır. Bu tehlike hissi donuklaşırsa, ulusal kimlik de donuklaşır.
4
 Savaş fikrine 

giderek destek sağlayan bu ideolojik yaklaşım, küresel ekonomik krizin de etkisiyle ABD’de 

oldukça yandaş bulmuşa benziyor. Savaşlar, normal yönetimlerin dışına çıkılmayı 

kolaylaştırırlar ve genellikle demokrasi ortadan kalkar. Halklar daha düşük yaşam 

standartlarına  ve bir kısım haklarının kısıtlanmasına razı olmak zorunda kalırlar. Libya’ya 

askeri müdahele kolayca NATO şemsiyesi altına alınmışken, muhtemel hedef İran için daha 

değişik ve riskli stratejiler gerekmektedir. ABD, Irak ve Afganistan’dan çıkış stratejisini hala 

kabul edilebilir bir risk oranına düşürmeyi başaramamıştır. Irak’taki en büyük sorun, İran’ın, 

Irak yönetimi ile dini ve etnik gruplar üzerindeki etkisinin giderek artmasıdır. İran’ın etkisi, 

sadece Irak’la sınırlı değildir. Aynı zamanda Yemen, Lübnan, Suriye, S. Arabistan, Tacikistan 

ve Afganistan’a kadar uzanmaktadır.   

Libya’nın Geleceği 

Libya’da Finans-Kapital Sistem savaşı kazanmıştır. Sıra bu ülkede neoliberal sistemin nasıl 

düzenleneceğine gelmiştir. Sistemden hangi ülkeler ne kadar pay alacaklardır? Hiç şüphesiz 

paylar, sonucun alınmasında, ülkelerin ellerini ne oranda taşın altına soktuklarına bağlı 

olacaktır. Türkiye’nin Libya’dan alacakları ve savaşın neden olduğu zararlarının tazmin 

edilmesi önem arzetmektedir. Rusya’nın da imzaladığı dört milyar dolarlık silah anlaşmasının 

geleceği belirsizleşmiştir. Ayrıca Gazprom (Rus) ve ENİ(İtalyan) şirketlerinin petrol ve gaz 

payları ne olacak?
5
 Herhalde yeni yönetim, kendisine iktidarı sunan NATO ülkelerinin 

silahlarını ve petrol şirketlerini tercih edecektir. Bu bile başlı başına Batı için yeni bir pazar 

demektir.  

 

Suriye’nin Jeopolitik Gücü 

Suriye’ye gelince bu ülkenin coğrafi konumu çok yönlü jeostratejik eksenlerin merkezinde 

yer almaktadır. Suriye, bu eksenlerin çoğunu kontrol veya bloke etmektedir. Bu arada, 

Suriye’deki olayların başlamasında veya başlatılmasında İran gazının Irak ve Suriye 

üzerinden Akdeniz’e akıtılması projesinin de etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim 

İran’ın güney Fars yataklarından elde edilecek gazın Suriye üzerinden Avrupa’ya taşınması 

için 25 Temmuz 2011’de Çin – Irak – İran ve Suriye petrol bakanları İran’ın Assaluyeh 
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şehrinde bir anlaşma imzalamışlardır. Aslında bu hattın gerçekleşmesi Avrupa için önemli bir 

stratejik seçenek olacaktır. Aynı zamanda Rusya’nın fiyat tekeli de kırılabilecektir.
6
 

Nabucco’ya da kısmen alternatif yaratabilecek bu hattın; 

 İran ve Suriye’nin kontrolunda olması,  

 İran’ın Irak’la olan stratejik ve tarihi bağlarını ekonomik olarak daha da 

güçlendireceği,  

 AB-İran ilişkilerine olumlu katkılar sağlayacağı, 

 Suriye’nin doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu güçlendireceği 

  Ve nihayet, ABD’nin potansiyel rakibi Çin’in de bu projede yer alması, 

 

gibi olguların, ABD’nin bölgesel çıkarları ile örtüşmediği değerlendirilmektedir. Bu proje, 

Hayfa’nın petrol ve doğal gaz açısından bölgenin Rotterdam’ı yapılma planları ile de uyumlu 

değildir. Bu bağlamda Suriye,  siyasi ve ekonomik olarak Batıya entegre edilmediği sürece bu 

ve benzeri projelerin gerçekleşme olasılığı düşük olacaktır. Bu noktada sorulacak soru, Batı 

yanlısı bir Suriye üzerinden gaz naklini İran’ın kabul edip etmeyeceğidir. Bu İran üzerindeki 

ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması ile gerçekleşebilir. Rusya’a alternatif bir doğal gaz 

hattının sağlayacağı jeostratejik ve ekonomik avantajlar Batı’yı İran’la yumuşamaya 

yönlendirebilir.   

 

Suriye’nin mevcut siyasi tutum ve davranışı, ABD, İsrail, İran, Rusya, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi (GKRY), Lübnan, Irak, Türkiye, Ürdün, Mısır olmak üzere, toplam on ülkenin 

jeopolitik durumunu, çok yakından etkilemektedir. Göründüğü kadarıyla, Suriye’nin mevcut 

politika ve stratejilerini ABD’ye paralel olarak değiştirmesi halinde, bölgedeki mevcut 

jeopolitik güç boşluğu büyük oranda doldurulmuş olacak ve doğu Akdeniz’den İran 

istikametine uzanan yeni ve güvenli bir jeostratejik eksen açılmış olacaktır. Mevcut 

statükonun devamında israr edilmesi halinde, Suriye’deki muhalefetin dış destekle isyan veya 

iç savaş durumundaki çatışmaları sürdüreceği beklenmelidir. Suriye’deki sosyal patlama,  son 

on yıldaki  negatif bir birikimin sonucudur. Bu birikim, sosyal dokunun dışarıdan manipüle 

edilmesini de kolaylaştırmıştır. Şöyle ki, Suriye deki reformlardan, özelleştirmelerden  en çok 

ordunun Alevi kökenli komuta kademeleri ve Sünni iş çevreleri yararlanmıştır. Rejim, petrole 

verdiği desteği kaldırınca bir günde petrol fiyatları % 300 artmıştır. 2008 enflasyonu % 17 

olurken, kent varoşlarına olan göç patlamıştır. Bu bağlamda sadece 2008’de 1 milyon 100 bin 

kişi kırsal kesimlerden kentlere göç etmiştir. 
7
 

 

Dış Aktörlerin Bölgedeki Rolleri 

Soğuk Savaş’ın askeri güç ağırlıklı katı politikaları, Ortadoğu’daki emperyal kalıntısı 

ülkelerde demokrasinin gündeme gelmesini istemedi. Çünkü diktatörlükler ve krallıklar 

politik kontrol için daha uygun sistemlerdi. Ancak, Soğuk Savaş sonrası demokratik devrimler 
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gerçekleştirilebilirdi. Özellikle Türkiye, 1990 sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine 

yönelik politik demarşlarını, Ortadoğu ve kuzey Afrika’daki  uygun ülkelere de lanse 

edebilirdi. Onlara rehberlik edebilirdi. O zaman bu günkü halk hareketlerinin bir kısmı 

yaşanmayabilirdi. Bu konuda Tunus marjinal bir örnektir. Demokratik sistemler bazen 

diktatörlükler de yaratabilmektedir. Tunus’taki halk hareketleri mevcut yönetimi devirmiş, 

ancak uzun süredir  devam eden demokratik kültür sayesinde, rejim çabucak kendini 

toparlamıştır. Diktatörlüklerde ise bu mümkün değildir. Çünkü rejim dahil, politik yapının 

yeniden inşası gereklidir.  

 

Filistin Devleti Kurulabilecek mi? 

Özetle, gerek ABD gerekse AB ve hatta Rusya gibi global güç merkezleri,  ekonomik krizin 

kendi ülkeleri  ve özellikle halkları üzerinde yarattığı ciddi olumsuzluklar nedeniyle politik ve 

ekonomik etkinliklerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle kuzey Afrika’dan başlayarak 

Ortadoğu’ya uzanan bölgede ciddi bir güç boşluğu meydana gelmiştir. Bu durum, aynı 

zamanda yaklaşık yarım asırdan bu yana çözülemeyen İsrail-Filistin sorununa da tehlikeli bir 

boyut eklemiştir. Filistin sorunu ekonomik kriz öncesi (2008’den önce) çözülmüş olsaydı 

bugün Arap baharı daha yumuşak bir geçişe sahne olabilirdi. Şimdi İsrail’in güvenliği ile 

bölgenin demokratikleşmesi ve neoliberal sisteme entegrasyonu birbirine karışmış 

durumdadır. Üstüne üstlük global ekonomik krizin  nisbi olarak bölgesel bir güç haline 

getirdiği Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik had safhadadır.  Bu karmaşadan nasıl 

çıkılacaktır? 20 Eylül 2011 de BM’de yapılacak Filistin devletinin kurulması oylaması, ABD 

tarafından veto edilse ve AB’nin ileri gelen ülkeleri olumsuz oy kullansa bile bölgede yeni bir 

siyasi harita çizilmiş olacaktır. Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk ülke olduğu gibi Filistin’i tanıyan 

ilk ülke de olabilir. Ortadoğu barışının kilit ülkesi İsrail’dir. İsrail-Filistin anlaşmazlığı 

çözülebilirse, bölgeye kısa zamanda barış gelebilir ve radikal İslami unsurların etkisi 

azaltılabilir.  

 

Çin ve Çatışma Akümülasyonu 

Ortadoğu’daki geleceğe yönelik belirsizlikler, hem yeni çatışma risklerini artırıyor, hem de 

Çin ve İran’ın stratejilerini destekler bir mahiyet alıyor. Aksine ABD ve  AB, Orta Asya ve 

Pasifik alanında giderek zayıflamaktadır. Çünkü Çin’in emperyal genişlemesi ABD’ye ve 

AB’ye oranla daha ekonomik ve daha sosyal tabanlıdır. Bu durum işbirliği yapılan ülkelere 

güven vermektedir. Çin’in Asya dışındaki kaynak amaçlı en büyük genişlemesi ise 

Afrika’dadır. Dünya’daki her ülkenin istismar edilebilecek tarihi ve güncel sorunlardan 

kaynaklanan zafiyet alanları vardır. Dünya güç mücadelesinde uluslararası hukuk dışına 

çıkılararak bunların istismarı ise insanlık dışıdır. Örneğin, Çin’i istikrarsızlaştırmak için 

Uygur Türklerinin, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için Kürt vatandaşlarımızın kullanılması 

gibi.  

 

Ekonomik kriz, uluslararası hukuk kurallarını da tehdit etmektedir. Enerji tedarik ve fiyatları, 

Dolar/Avro rekabeti,  ekonomik alandan siyasi alana kaymış durumdadır. Petrol fiyatları başlı 

başına siyasi bir enstrüman haline gelmiştir. Artan veya azalan petrol fiyatları potansiyel 

rakiplerin ekonomik ve siyasi gücünü nasıl etkiler?   Rusya’nın geleceği petrol fiyatlarına mı 
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bağlı? gib sorulara yönelik senaryolar çoğalmaktadır. Örneğin; Rusya’nın beş yıl önce dengeli 

bir bütçe için petrolün varilinin 30 dolar olmasına ihtiyacı vardı. Bu yıl ise bu rakam  115 

dolara çıktı. Önümüzdeki yıl ise 125 dolar olacak. Eğer petrol fiyatı varil başına 90 dolara 

düşerse bu Rusya için çok ciddi bir ekonomik krizin başlangıcı olacak. 
8
 Bir başka soru 

Türkmenistan’la ilgili. Gazını Orta Asya ve Rusya’da rahatlıkla pazarlayan Türkmenistan, 

Nabucco projesine gaz tedariki için, kendisini siyasi ve ekonomik açıdan çok riskli 

durumların içine neden atsın?  Türkmenistan,  Rusya’ya yılda 20 milyar  metre küp gaz ihraç 

etmektedir. Kazakistan üzerinden Hazar kıyısını takiben yeni bir boru hattı inşaası için de  

anlaşma sağlanmıştır. İran da Türkmen gazının önemli alıcıları arasındadır.  1997’den beri 

yılda 8 milyar m3 gaz ihraç edilmektedir. 6 ocak 2010 da yeni bir hat daha açılmıştır. Bu 

hattan da 20 milyar m3 gaz ihracı  planlanmaktadır. Aralık 2009 da açılan Çin hattına 

Kazakistan ve Özbekistan da dahil olmuştur. Bu hat hem Rusya’yı hem de ABD ve Batıyı 

tedirgin etmiştir. Nabucco’nun temel amacı AB’yi Rusya’ya bağımlı olmaktan kurtarmaktır. 

Projenin tam kapasitesi yılda 31 milyar metre küp olacaktır. Nabucco’nun kaderi 

Türkmenistan’a bağlıdır. Hazar geçişi ile Türkmen gazı sisteme verilmedikçe sistem 

çalışamayacaktır. Hazarın statüsü ise belirsizdir. Türkmenistan’ın doğudaki gaz yataklarını 

Hazar kıyısına ulaştıracak 1000 km lik boru hattının inşasına devam edilmektedir. Bu hattın 

Hazarı geçmesi Nabucco’ya hayatiyet kazandırabilir. Türkmenistan siyasi bir tedirginlik 

içindedir. Rusya, Çin  ve İran buna karşı çıkmaktadır. 
9
  

 

 

Bu gelişmeler yaşanırken ve bazı soruların cevapları aranırken, Amerikan Kongresi   

parlamento bazında da olsa Gürcistan konusunu yeniden gündeme aldı. ABD Kongresi aldığı 

kararda Abhazya ve Güney Osetya’yı Gürcistan’ ın işgal edilmiş bölgeleri olarak belirledi. 

Kongrenin bu kararı Rusya’ya yönelik doğrudan tehdit özelliği taşıyor. Aynı kararda 

Rusya’nın 2008’de imzaladığı ateş kes  anlaşmasının şartlarını yerine getirmesi isteniyor. Bu 

şartlar arasında birliklerin savaş öncesi konumlarına dönmesi de var. Rusya’nın NATO  daimi 

temsilcisi Dimitry Rogozin kararı  Rusya’ya yönelik her zaman ki kin olarak  değerlendirdi. 

Temmuz 2011’ de NATO’nun eğitim üssü Güney Osetya sınırındaki Sachkere’de resmi 

olarak açıldı. 
10

 Gelişmeler, ABD’nin Gürcistan üzerinden Karadeniz’i istikrarsızlıklaştırma 

seçeneğini hala gündemde tuttuğunu göstermektedir. Bu durumda Türkiye, Montrö nedeniyle 

zor durumda kalabilir. Diğer sarmal jeopolitik gelişmeler ise yaygın bir şekilde devam ediyor. 

                                                           
8 Sergei Petrov, Rusya 2020 ya kadar ayakta kalabilir mi? The Moscow Times, 5 Agu 2011, Kaynak: Dünya 
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10 Sergei Balmasov, ABD Gürcistan ve Rusya’ya Tekrar Müdahele Ediyor, Pravda.ru 2 Agu 2011, Kaynak: 

Dünya Gündemi Gazetesi 14-21 Agu 2011 
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Güney Kore’de halkın muhalefetine rağmen yeni bir ABD deniz üssü inşaatı başlıyor.
11

 Doğu 

Avrupa’ya planlı füze kalkanı projesi Türkiye’ye yön değiştirdi. Yanlış politikalarla Pakistan, 

Çin’le ittifaka zorlandı. Afganistan’dan çıkış için, ılımlı Taliban’a razı olundu. ABD’nin  

Irak’tan güvenli çıkışı için  İran-Irak işbirliğine ses çıkarılamıyor.  

 

Sonuç 

 Ekonomik kriz Ortadoğu’da ve Doğu Akdeniz’de önemli güç boşlukları yaratmıştır. 

Bu istikrarsızlığın bölgesel bir savaşa neden olma riski giderek artmaktadır. Bu 

bağlamda bölge ülkelerinin işbirliği, dayanışması ve güven ortamı yaratılması 

gerekiyor. Çünkü dışarıdan dayatılan çözümlerin kalıcı olması ve halklara mutluluk ve 

refah getirmesi mümkün değil.  

 Türkiye, bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi bağlamında  liderlik yapabilecek tek 

ülkedir. Bunun gerçekleşebilmesi için, ABD ve Batı’nın ikna edilmesi gerekiyor. 

Çünkü bölgedeki ülkelerin büyük çoğunluğu hala ABD’nin politik, ekonomik ve 

askeri hegemonyası altında bulunmaktadır.  Politik gücü bölgede zayıflayan ABD’nin, 

temel çıkarları tehlikeye girdiğinde askeri gücünü kullanmakta tereddüt etmeyeceği 

unutulmamalıdır. 

 İsrail - Türkiye ilişkilerinin olumsuz bir sürece girmesi, doğu Akdeniz’deki güç 

dengelerini bozmuştur. İsrail, Türkiye üzerinden kazandığı merkezi konumunu  

kaybetmiştir. İsrail’in yeni jeostratejik ekseni Kıbrıs-Yunanistan-Makedonya-

Bulgaristan ve Romanya üzerinden Karadeniz’e kaymış gözükmektedir. Stratejik 

seviyeye çıkan İsrail-Yunanistan ilişkileri semerlerini vermeye başlamıştır. Kısa süre 

öncesine kadar Avrupa devletleri arasında Arap davalarının en güçlü savunucusu ve 

Filistin halkının destekçisi olan Yunanistan, Gazze’ye gidecek Özgürlük Filosu II’ye 

izin vermemiştir. En iyi diplomatı Arve Mekel’i Atina’ya büyükelçi olarak atayan  

İsrail, Yunan hava sahasında iki askeri tatbikat düzenlemiştir. Dörtyüz bin İsrailli 

turist Yunanistan’a yönlendirilmiştir. Bulgar Başbakanı Boyko Borisov bir kaç ay 

önce İsrail’i ziyaret etmiş ve İsrail Hava kuvvetlerinin Bulgaristan hava sahasını 

kullanmasını önermiştir. Mossad şefi ile de görüşen Borisov,  istihbarat işbirliği teklif 

etmiş ve  Mossad şefini Bulgaristan’a davet etmiştir. Bir Mossad şefinin yabancı bir 

ülkeyi ziyareti duyulmamış bir haber olarak değerlendirilmiştir. Borisov, karşılığında 

ileri sanayi ve teknolojisinin geliştirilmesini ve  İsrailli turist istemiştir. Romanya ise 

hava sahasını Yunanistan’dan önce açmıştı. Ancak bir İsrail helikopteri havada infilak 

edince işbirliği sona ermişti. Bu arada Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya, İsrail ile 

ilişkileri iyileştirmeye ilgi duyduklarının işaretini verdiler. Balkan devletleri, Arap 
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Birliğinin Eylül 2011 ayında Filistin devletinin BM üyeliğini tanınması talebini 

reddeden İsrail-ABD duruşunu destekleyecek gibi duruyorlar.
12

 

 

  Olumsuz bir sürece giren Türkiye-İsrail ilişkilerinden, ister istemez, Filistin sorunu da 

olumsuz etkilenecektir. Çünkü, 20 Eylül 2011 de BM’de yapılacak oylamanın sonucu 

ne olursa olsun, yeni Filistin Devleti’nin kurulmasında Türkiye’nin yardımı şarttır. Bu 

bağlamda geçiş döneminde Filistin’in BMGK kararıyla Türkiye’nin manda, vesayet 

veya himayesine verilmesi uygun bir hal tarzı olacaktır.  

 Mısır, Suriye, İran, Irak ve Yemen gibi zayıf ve alt yapıdan yoksun ülke ekonomileri 

düzeltilmeden bölgede barış ve istikrarın sağlanması çok zordur. Ekonomi 

düzeltilmeden ülke içi sosyal istikrarın sağlanması, yine despotik ve otoriter 

yönetimlerle mümkün olabilecektir. Çünkü siyasal sistemler, ekonomik sistemler 

tarafından belirlenirler.  

 Türkiye bölgede nisbi olarak artan milli gücünü, öncelikle PKK ve Kürt sorununda 

kullanmalıdır.  Bölgedeki devletlerin siyasi ve ekonomik alt yapıları ile iç dinamikleri 

Türkiye ile  stratejik ortaklığa uygun değildir. Çünkü hiç birinin demokratik ve laik bir 

siyasi alt yapısı olmadığı gibi, NATO, AB ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşlara da 

üyelikleri yoktur. Bu nedenle, bu ülkelerle sadece ekonomik, kültürel ve ticari ilişkiler 

geliştirilebilir ve politik dönüşümlerine yardımcı olunabilir. Bölgede stratejik ortaklığa 

uygun tek ülke olan İsrail ile ilişkiler şimdilik çıkmaza girmiştir. Aynı şey İsrail için 

de geçerlidir. İsrail’in de Ortadoğu’da stratejik ortaklık yapabileceği tek ülke 

Türkiye’dir.  

 Özetle Türkiye, bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinde gerçekçi, karşılıklı çıkara dayalı ve 

adil sonuçları esas alan dış politika stratejileri izlemelidir. Bu süreçte en hayati milli 

güç unsuru Türkiye’nin askeri gücüdür.  Bu nedenle, bu gücün etkinliğini zayıflatacağı 

veya azaltacağı değerlendirilen, bir kısım TSK mensuplarının içinde bulunduğu   

hukuki sürecin en kısa zamanda sonlandırması uygun olacaktır. Bu gerçekleştiği 

taktirde, oluşacak barışçıl ortam, hem silahlı kuvvetler mensuplarının moralini 

yükseltecek hem de dış politikada, Türk milletinin de bir bütün halinde hükümetin 

arkasında olmasını sağlayacaktır. 
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